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Εισαγωγή 

 
Μέχρι το 19ο αιώνα ο άνθρωπος κάλυπτε τις ενεργειακές του ανάγκες 

µε τη χρήση αποκλειστικά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως η αιολική 
(ανεµόµυλοι) , υδραυλική ενέργεια (νερόµυλοι) κ.τ.λ. Με τη βιοµηχανική 
επανάσταση όµως τα ορυκτά καύσιµα ( γαιάνθρακες, πετρέλαιο , φυσικό 
αέριο ) έγιναν οι πρωτεύουσες πηγές ενέργειας για την ανθρώπινη κοινωνία 
και οικονοµία. Πλέον οι ενεργειακές ανάγκες δεν καλύπτονται από πόρους 
που υπάρχουν ελεύθερα διαθέσιµοι σε κάθε χώρα αλλά από πόρους που 
ανθούσαν σε µια µειοψηφία χωρών ενώ οι υπόλοιπες  έπρεπε να κάνουν 
εισαγωγή, σε µερικές µόνο περιπτώσεις οι µεγάλοι παραγωγοί ήταν και 
µεγάλοι καταναλωτές ενέργειας. Αυτή η νέα πραγµατικότητα εντάχθηκε 
στους γεωπολιτικούς σχεδιασµούς µεγάλων και µικρότερων δυνάµεων που 
µέχρι τότε διαγκωνίζονταν για εύφορες πεδιάδες, εµπορικούς δρόµους και 
πολύτιµες πρώτες ύλες. Έτσι χώρες που παλιότερα είχαν ελάχιστη σηµασία 
στη διπλωµατική σκακιέρα έγιναν πρωτεύοντες στόχοι διεθνούς 
ενδιαφέροντος. 

Καθώς η εκβιοµηχάνιση διαδόθηκε ακόµη περισσότερο οι 
ενεργειακές ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν και ενέκυψαν νέα θέµατα. Ένα 
από αυτά αφορά την εξάντληση των αποθεµάτων ορυκτού πλούτου, γεγονός 
που καθιστά άµεση την ανάγκη για υποκατάσταση τους µε εναλλακτικές 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας πριν εξαντληθούν. Υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, την εκµετάλλευση 
δηλαδή των ανανεώσιµων και καθαρών πηγών ενέργειας. Ο ένας αφορά τις 
επιπτώσεις που έχει , αποδεδειγµένα πια στο περιβάλλον η χρήση των 
ορυκτών καυσίµων. Ενώ ο άλλος αφορά τις έντονες διακυµάνσεις στις τιµές 
των ορυκτών καυσίµων και στην ανάγκη µείωσης της οικονοµικής και 
πολιτικής εξάρτησης των χωρών καταναλωτών από τις προµηθεύτριες 
χώρες. 

Η µείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα αποτελεί πλέον 
παγκόσµιο στόχο, για όλους τους παραπάνω λόγους. Πολλές χώρες έχουν 
υιοθετήσει ως στρατηγική επιλογή για τη λύση του ενεργειακού τους 
ζητήµατος την πυρηνική ενέργεια, ωστόσο για πολλές άλλες δεν αποτελεί 
λύση λόγω του µεγάλου κόστους και των περιβαλλοντικών ανησυχιών που 
προκύπτουν. Ενώ άλλες χώρες επενδύουν στην ανάπτυξη, την διάδοση και 
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την εφαρµογή νέων τεχνολογιών που θα αξιοποιήσουν στο µέγιστο βαθµό 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ( ηλιακή, αιολική, υδραυλική). 

Ωστόσο το ενεργειακό ζήτηµα δεν  τελειώνει εκεί, έχει άµεση σχέση 
µε τα καταναλωτικά πρότυπα και γενικότερα µε τον τρόπο ζωής µας. Επειδή 
το ενεργειακό ζήτηµα  είναι κάτι που µας αφορά  όλους είναι απαραίτητη η 
αλλαγή συµπεριφοράς και της στάσης µας απέναντι στο περιβάλλον. Αυτό 
όµως δεν επιτυγχάνεται µε µια απλή ενηµέρωση, αλλά η ευαισθητοποίηση 
και  η συνειδητή συµπεριφορά των πολιτών είναι κάτι που καλλιεργείται 
καθηµερινά και γίνεται βίωµα µέσα από την οικογένεια και το σχολείο. 
Αυτό είναι που καθιστά το ρόλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης άµεσο 
και πολύ σηµαντικό. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  
 

Η ενέργεια είναι απολύτως απαραίτητη για την ίδια τη ζωή, αλλά και 
για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την επίτευξη των αναπτυξιακών 
σχηµάτων που η ανθρωπότητα επεξεργάζεται για να καλυτερεύσει τις 
συνθήκες διαβίωσης, να κατακτήσει την πρόοδο και την ευηµερία και να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Η ανθρώπινη ιστορία λοιπόν σηµαδεύεται 
από µια ολοένα αυξανόµενη ανακάλυψη και χρήση ενεργειακών πόρων και 
ανακάλυψη τεχνολογιών για την εκµετάλλευση της ενέργειας 

Το σύγχρονο παγκόσµιο ενεργειακό ζήτηµα είναι πηγή σηµαντικών 
γεωπολιτικών προβληµάτων, χρόνιας οικονοµικής αστάθειας, ανησυχητικής 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και σοβαρών κοινωνικών ανισοτήτων. Ισχυρές 
εταιρίες πετρελαίου, εθνικά και διεθνή µονοπώλια και ολιγοπώλια 
συγκροτούν σηµαντικά γεωστρατηγικά, βιοµηχανικά και οικονοµικά 
συµφέροντα. Το ενεργειακό ζήτηµα αναδεικνύει τις σχέσεις ανάµεσα σε 
πολύπλοκα πλανητικά προβλήµατα και αποφάσεις στις οποίες εµπλέκεται 
ένας πολύ µεγάλος αριθµός παραγόντων και συµφερόντων στο διεθνές 
σκηνικό. 

Ο αναπροσανατολισµός του παγκόσµιου ενεργειακού συστήµατος 
σηµαίνει την αναστροφή εξαιρετικά ισχυρών τάσεων που επιβλήθηκαν από 
την ενεργειακή επανάσταση. Μερικές από τις προτεινόµενες στρατηγικές 
επιλογές είναι η βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων, η χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η επιβολή καθαρότερης τεχνολογίας και η 
δραστική µείωση της σπατάλης της ενέργειας. 
Είναι γεγονός ότι οι αναπτυγµένες χώρες, στοχεύοντας στο να  
αποδεσµεύσουν την οικονοµική τους ανάπτυξη µε την αύξηση στην 
κατανάλωση ενέργειας, επεξεργάζονται τις επιλογές αυτές τις οποίες εν 
µέρει προωθούν και µπορούν εν δυνάµει να πετύχουν µια ορθολογικότερη 
και συνετή διαχείριση των ενεργειακών τους θεµάτων χάρη στον 
συσσωρευµένο πλούτο και τις επιστηµονικές και τεχνολογικές τους 
δυνατότητες. Όµως, δεν συµβαίνει το ίδιο και στο Τρίτο Κόσµο ο οποίος 
µαστίζεται από οικονοµική, οικολογική και κοινωνική κρίση. Σε παγκόσµιο 
επίπεδο, το συλλογικό συµφέρον της ανθρωπότητας σχετίζεται περισσότερο 
από ποτέ µε το φτωχότερο τµήµα της. 
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Το σύγχρονο ενεργειακό ζήτηµα επιβάλλει την αναδιάρθρωση των 
τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, την εξισορρόπηση της κατανάλωσης 
της ενέργειας και της κατανοµής του πλούτου σε πλανητική κλίµακα και την 
ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης της παγκόσµιας περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής κατάστασης. 

Ως εκ τούτου, η ανάγκη διάρθρωσης αειφόρων ενεργειακών 
συστηµάτων καλεί σε ριζικό αναπροσανατολισµό των επιλογών που 
καθόρισαν το σύγχρονο πολιτισµό. Απαιτεί ριζικές αλλαγές στις γνώσεις, τις 
στάσεις, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής σε όλα τα πεδία της κοινωνίας και 
επίσης την  ανάπτυξη κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονοµικής, και τεχνικής 
αλληλεγγύης τόσο στο εσωτερικό των δικών µας αναπτυγµένων κοινωνιών 
όσο και µε αυτές του Τρίτου Κόσµου. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση εξ ορισµού µπορεί να παίξει 
καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι η 
πολυπλοκότητα του σύγχρονου ενεργειακού ζητήµατος δεν είναι εύκολα 
αντιληπτή από τον κάθε πολίτη. Όπως, επίσης , είναι γεγονός ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η ικανότητα των πολιτών να παίρνουν τοπικές πολιτικές και 
στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες να είναι σύµφωνες µε µια σφαιρική και 
παγκόσµια στρατηγική για τη διαµόρφωση της νέας αυτής κουλτούρας µε 
στόχο την αειφορίας την κοινωνία και τη φύση. 
Το ενεργειακό ζήτηµα ως αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
έχει δυο διαστάσεις: 

• Την υπερκατανάλωση της ενέργειας και την ανάγκη περιορισµού της 
µέσα από δράσεις και πρακτικές που σχετίζονται µε τις αρχές της 
λογικής χρήσης των φυσικών πόρων υπό το πρίσµα της αειφόρου 
ανάπτυξης προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα ζητήµατα της 
εξάντλησης τους και της γενικευµένης ρύπανσης του πλανήτη. 

• Την χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και την εξοικείωση 
του καταναλωτή µε αυτές. 

 
Τι είναι λοιπόν το ενεργειακό ζήτηµα; 

 
∆εν µπορούµε πλέον να εξακολουθούµε να καταναλώνουµε και να 

παράγουµε ενέργεια µε τον τρόπο που έχουµε συνηθίσει να το κάνουµε. Το 
περιβάλλον καταστρέφεται, ο πληθυσµός της γης και οι ενεργειακές του 
ανάγκες αυξάνονται, οι ορυκτοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι και δυστυχώς 
η διαχείριση τους συνδέεται µε πολιτικά, γεωστρατηγικά και οικονοµικά 
συµφέροντα οδηγώντας καταναλωτές και κράτη σε προβληµατικές 
καταστάσεις.  
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Για να δοθεί µια λύση θα πρέπει να υιοθετηθούν κάποιες βασικές αρχές 
όπως: 

• Σεβασµός στα φυσικά όρια του πλανήτη µέσω αειφόρου ανάπτυξης 
• Σταδιακή κατάργηση της ρυπογόνου, µη βιώσιµης ενέργειας 
• Εφαρµογή ανανεώσιµων λύσεων, «πράσινης ενέργειας» και 

αποκέντρωση των ενεργειακών συστηµάτων 
• Εξοικονόµηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα και τους τοµείς 

δραστηριοτήτων 
• Αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση ορυκτών 

καυσίµων 
• Ισότητα και δικαιοσύνη 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα δεµένες. Όλοι οι 
ζωντανοί οργανισµοί για να επιζήσουν απαιτούν ενέργεια, αλλά και οι 
φυσικές όπως και οι ανθρωπογενείς διαδικασίες απαιτούν ενέργεια. 
Οτιδήποτε κινείται ή προκαλεί κίνηση διαθέτει ενέργεια, ο ήλιος 
ακτινοβολεί την ενέργειά του, όταν καίµε ξύλα στο τζάκι απελευθερώνεται 
ενέργεια που τη νιώθουµε σαν ζέστη, οι πυλώνες της ∆ΕΗ µεταφέρουν 
ηλεκτρική ενέργεια, ακόµη στους πυρηνικούς αντιδραστήρες η πυρηνική 
ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική. ∆εν µπορούµε πάντοτε να την 
παρατηρήσουµε, αλλά αισθανόµαστε πάντα την επίδρασή της σε εµάς και 
γενικότερα στον κόσµο µας. Η ενέργεια λοιπόν υπάρχει παντού, µας 
περιβάλλει, αλλά εµφανίζεται και µέσα στους οργανισµούς µας.  

 
Τι είναι όµως ενέργεια 
Ενέργεια ονοµάζεται η ικανότητα παραγωγής έργου ή ακόµη η ικανότητα 
οργάνωσης ή αλλαγής της ύλης.  

 
Ενέργεια: εν + έργο, δηλαδή έργο µέσα σε κάποιο σώµα. Το έργο σχετίζεται 
µε την αλλαγή, την κίνηση ή τη στήριξη και ισοδυναµεί µε την ενέργεια που 
δόθηκε στο αντικείµενο. Η ύλη, όταν προσλάβει ενέργεια, µπορεί να 
αποκτήσει διαφορετική οργάνωση στη δοµή της (από στερεή να γίνει υγρή ή 
αέρια), ακόµη και να αλλάξει τη δοµή της π.χ. µε χηµική αντίδραση. 
Η ενέργεια είναι φυσική ποσότητα που µπορεί να µετρηθεί και καθορίζει 
ποιες αλλαγές, γεγονότα ή φυσικά φαινόµενα είναι δυνατόν να συµβούν. 
∆εν καθορίζει όµως αν θα συµβούν, µια που αυτό εξαρτάται από τις 
εκάστοτε συνθήκες. Για παράδειγµα, η απαραίτητη συνθήκη για να 
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θερµανθεί το περιβάλλον από ένα θερµό σώµα (έχει αποθηκευµένη 
ενέργεια) είναι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος να είναι χαµηλότερη από 
αυτή του θερµού σώµατος 
Η έννοια της ενέργειας χρησιµοποιείται και ευρύτερα, όταν αναφερόµαστε 

σε κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, αισθητικές δραστηριότητες. 
 

 Η ενέργεια περικλείεται ή εµπεριέχεται, αποθηκεύεται, 
εκπέµπεται, µεταβιβάζεται, απορροφάται, µετατρέπεται, διατηρείται, 

υποβαθµίζεται, ρέει. 

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΟΧΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ  

 

Ο άνθρωπος "τροφοσυλλέκτης" των 
προϊστορικών χρό  στηριζό οκλειστικά 
στη µυϊκή του ενέργεια (δύναµη) για να βρίσκει 
την τροφή του και να φτιάχνει τα καταφύγιά 
του. Με την πάροδο των ετών χρησιµοποίησε 
πιο αποδοτικά τη µυϊκή του ενέργεια 
φτιάχνοντας τα πρώτα απλά εργαλεία από ξύλο, 
πέτρα, κόκαλα. Αξιοποίησε επίσης τη µυϊκή 

ενέργεια των ζώων είτε για τη µεταφορά επιβατών και αντικε µένων είτε για 
όργωµα και άντληση νερού σε συνδυασµό µε εργαλεία (π.χ. αλέτρι) και 
απλές µηχανές. Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην ιστορία του ανθρώπου 
υπήρξαν αναµφισβήτητα η ανακάλυψη και χρήση της φωτιάς και η 
επινόηση του τροχού. 

νων ταν απ

 ι

 
 

Από τη λίθινη ακόµη εποχή γνωρίζουµε 
ότι οι κάτοικοι των σπηλαίων χρησιµοποίησαν 
την ενέργεια της φωτιάς αρχικά για το 
φωτισµό, τη θέρµανση και τη µαγειρική και µε 
το πέρασµα των χιλιετιών για τη µεταλλουργία 
και την υαλουργία. Τα πρώτα καύσιµα ήταν τα 
ξερά χόρτα, το ξύλο, η κοπριά και στη συνέχεια 
το φυτικό και ζωικό λίπος (ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας). 
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Αργότερα ανακάλυψε τη δύναµη του ανέµου - 
αιολική ενέργεια - την οποία χρησιµοποίησε σαν 
"µηχανική ενέργεια" για την ύδρευση και άρδευση, 
άλεση δηµητριακών, θαλάσσιες µεταφορές. Ήδη από 
το 3500 π.Χ. ο άνθρωπος χρησιµοποίησε την ενέργεια 
του ανέµου στα ιστιοφόρα πλοία, ενώ οι πρώτοι 
ανεµόµυλοι εµφανίστηκαν στην Περσία περίπου το 
3000 π . και την τη Γαλλία συγκε ριµένα, 
το 1180 π.Χ. 

.Χ  σ Ευρώπη, σ  κ

 Αρχαίος Περσικός Ανεµόµυλος  
 

Με την ανακάλυψη του τροχού του νερού περίπου 
το 200 π.Χ., αξιοποιείται η ενέργεια του νερού που έρρεε 
ή έπεφτε, για την άλεση των σπόρων - υδραυλική 
ενέργεια - και σήµερα έχει εξελιχθεί στον σύγχρονο 
υδροστρόβιλο για την παραγωγή του ηλεκτρικού 
ρεύµατος 
 
 

Οι πρώτες προσπάθειες κατασκευής και χρήσης πιο πολύπλοκων 
µηχανών που απαλλάσσουν τον άνθρωπο από επίπονες εργασίες και 

αξιοποιούν τις πιο πάνω πηγές ενέργειας, εµφανίζονται περί το 
300 π.Χ.. Ο Αρχιµήδης αναφέρεται ανάµεσα στους πρώτους 
εφευρέτες, καθώς το 212 π.Χ. µε τα κοίλα κάτοπτρα που 
κατασκευάζει, εκµεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια και 
κατακαίει τα ρωµαϊκά πλοία κατά την πολιορκία των 
Συρακουσών. 

 Αρχιµήδης 
 

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς το 130 π.Χ. κατασκευάζει την πρώτη 
θερµική µηχανή που αποτελείται από µια περιστρεφόµενη σφαίρα µε δύο 
ακροφύσια και εκµεταλλεύεται τη δύναµη του ατµού. 
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Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα (467-1453 µ.Χ.) και της 
Αναγέννησης (1454-1700 µ.Χ.) εµφανίζονται µερικές από τις 
σπουδαιότερες εφευρέσεις, όπως το υγρό ή ελληνικό πυρ (7ος αιώνας-
Καλλίνικος), η πυξίδα (1180), το τηλεσκόπιο (Γαλιλαίος), το ρολόι 
εκκρεµές (1673-Κρίστιαν Χόιχενς), ενώ διατυπώνονται οι βασικοί νόµοι της 
Φυσικής (νόµος βαρύτητας, παγκόσµιας έλξης, νόµοι διατήρησης της 
ενέργειας κ.λπ.). Οι πρώτες χρήσιµες ατµοµηχανές εµφανίζονται µε τη 
χρήση των καύσιµων απολιθωµάτων, οπότε ξεκινά η βιοµηχανική 
επανάσταση (1780-1850 µ.Χ.). 
 

Η πρώτη µηχανή εσωτερικής 
καύσης κατασκευάζεται το 1860 από 
το Γάλλο εφευρέτη Ζαν-Ζοζέφ-Ετιέν 
Λενουάρ και τελειοποιείται το 1876 
από το Γερµανό µηχανικό Νικολάους 
Όττο, ο οποίος κατασκευάζει την 
τετράχρονη µηχανή 
 

Μηχανή εσωτερικής καύσης Lenoir 

  
Τετράχρονη µηχανή Otto 
 

Το πρώτο εύχρηστο αυτοκίνητο, µε τρεις τροχούς και ανώτατη 
ταχύτητα 15 χιλιόµετρα την ώρα, κατασκευάζεται το 1885 από το Γερµανό 
µηχανικό Καρλ Μπεντς. 

  
Καρλ Μπέντς 
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Το 1901 γενικεύεται η πετρελαιοκινούµενη µεταφορά, ενώ στα τέλη 
του 19ου αιώνα ανακαλύπτεται ο ηλεκτρισµός που µεταµορφώνει τη ζωή 
και την εργασία του ανθρώπου και δηµιουργεί µια παγκόσµια βιοµηχανία µε 
τεράστια οικονοµικά µεγέθη. 

 
Στον εικοστό αιώνα κατασκευάζονται σε µερικές χώρες βιοµηχανίες που 
στηρίζονται στην εντατική χρήση πετρελαίου και ηλεκτρισµού και δίνουν 
τεράστια ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όµως 
δηµιουργούνται νέες ανάγκες που απαιτούν κατανάλωση ενέργειας, ενώ 
συσσωρεύονται πολλά προβλήµατα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα µε τη χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας από τη δεκαετία του 1970 και µετά. 

 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Οι " αποθήκες " ενέργειας ονοµάζονται "Πηγές Ενέργειας" και 
διακρίνονται σε αυτογενείς (πυρήνες ατόµων, ήλιος, γαιάνθρακες ή 
πετρέλαιο) και τεχνητές (ταµιευτήρες, ηλεκτρικοί συσσωρευτές). Επίσης 
διακρίνονται σε πρωτογενείς πηγές που περιλαµβάνουν τη δυναµική 
ενέργεια των πυρήνων και δευτερογενείς που είναι όλες οι άλλες µορφές / 
πηγές ενέργειας. 

Όσον αφορά όµως τα αποθέµατα ενέργειας (ενεργειακό δυναµικό), οι 
πηγές ενέργειας διακρίνονται σε συµβατικές ή µη ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Οι αυτογενείς ή πρωταρχικές πηγές ενέργειας είναι αποθηκευµένες 
ή υπάρχουν στη φύση. Ο ήλιος είναι η πρωταρχική και η βασική πηγή 
ενέργειας της γης. Η ενέργειά του είναι αποθηκευµένη και σε άλλες 
πρωταρχικές πηγές, όπως στο κάρβουνο, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο 
στη βιοµάζα και προκαλεί τον υδρολογικό κύκλο και την ενέργεια του 
ανέµου. Άλλες πρωταρχικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν στη γη είναι η 
πυρηνική ενέργεια των ραδιενεργών στοιχείων, η θερµική ενέργεια που 
είναι αποθηκευµένη στο εσωτερικό της γης και βέβαια η δυναµική ενέργεια. 
Για να είναι χρήσιµη µια πηγή ενέργειας είναι αναγκαίες ορισµένες 
προϋποθέσεις: 
· Η ενέργεια αυτή να είναι άφθονη και η πρόσβαση στην ενεργειακή πηγή 
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εύκολη 
· Να µετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε µορφή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από τα σύγχρονα µηχανήµατα 

 
· Να µεταφέρεται εύκολα 

· Να αποθηκεύεται εύκολα 

 

Μη ανανεώσιµες πηγές 

Αποκαλούνται έτσι γιατί δεν είναι δυνατό να ανανεώσουν σε εύλογο, 
για τον άνθρωπο, χρονικό διάστηµα την αποθηκευµένη τους ενέργεια. Η 
διαδικασία σχηµατισµού τους διήρκεσε εκατοµµύρια χρόνια. Οι µη 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας περιλαµβάνουν: 

· Τα στερεά καύσιµα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη, 

· Τα υγρά καύσιµα που παίρνουµε µε κατεργασία, όπως µαζούτ, πετρέλαιο, 
βενζίνη, κηροζίνη κλπ. 

· Τα αέρια καύσιµα όπως το φυσικό αέριο, υγραέριο κλπ. και 

 · Την πυρηνική ενέργεια που παίρνουµε από τη σχάση ραδιενεργών υλικών. 

 

Οι µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι αυτές που χρησιµοποιούνται 
κυρίως τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, 
αλλά και στη δηµιουργία σειράς προβληµάτων, µε αποτέλεσµα την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  
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Όπως φαίνεται και στον πίνακα , οι µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
συµµετέχουν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά 85 %. 

 

Η παγκόσµια παραγωγή ενέργειας σήµερα και το 2020 σύµφωνα µε το 
σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης 

 
 

Ανανεώσιµες πηγές 

Ως ανανεώσιµες χαρακτηρίζονται οι πηγές που θα συνεχίζουν να µας 
παρέχουν ενέργεια σε βάθος χρόνου. Είναι οι πηγές ενέργειας που 
τροφοδοτούνται συνεχώς µε ενέργεια από τον ήλιο, όπως: 
· ο ίδιος ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια),  
· ο άνεµος (αιολική ενέργεια),  
· οι υδατοπτώσεις (υδροηλεκτρική ενέργεια), 
· η ενέργεια των κυµάτων, ρευµάτων, ωκεανών καθώς και  
· η ενέργεια βιοµάζας 
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Στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ανήκει και η γεωθερµική ενέργεια 
που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και σχετίζεται µε την 
ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες 
της κάθε περιοχής. 

Η χρήση των ανανεώσιµων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι 
ακόµη πολύ περιορισµένη σε παγκόσµια κλίµακα, εξυπηρετεί όµως το 
στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί είναι " καθαρές " και 
φιλικές προς το περιβάλλον. 

 

 
Σχηµατική απεικόνιση των ενεργειακών αποθεµάτων των ορυκτών καυσίµων 
και των χρησιµοποιούµενων ποσών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
Πηγή: Η Ενέργεια κι εµείς (Εκπαιδευτικό CD, ∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο 
Περιβαλλοντικών Ερευνών). 
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ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Τα ιστογράµµατα παριστάνουν την σχετική αναλογία µεταξύ των  συµβατικών 
πηγών ενέργειας που καλύπτουν τις παγκόσµιες ανάγκες. Παρουσιάζεται 
επίσης το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται να είναι διαθέσιµες 

 

 

Παγκόσµια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα και άλλες πηγές 
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Γαιάνθρακες 
 

Οι γαιάνθρακες (γαία = γη + C= κάρβουνο) ή ορυκτοί άνθρακες 
βρίσκονται στο υπέδαφος. Σχηµατίστηκαν εκεί, κατά τη διάρκεια πολλών 
εκατοµµυρίων ετών, από φυτικές ουσίες (δέντρα, φυτά, θάµνους, φύκια) 
που θάφτηκαν µετά από φυσικές καταστροφές (επιχωµατώσεις, καθιζήσεις, 
σεισµούς, κατακρηµνίσεις). Η ηλιακή ενέργεια που είχε δεσµευτεί σ' αυτές 
τις ουσίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, αποδίδεται από τους 
γαιάνθρακες κατά την καύση τους µε τη µορφή θερµότητας. Σήµερα, 
βρίσκουµε τα αποθέµατα τους σε µεγάλα συνήθως βάθη κάτω από την 
επιφάνεια της γης (ορυχεία), αλλά και κοντά στην επιφάνεια (επιφανειακά 
κοιτάσµατα).  

Οι γαιάνθρακες όταν καίγονται εκλύουν µεγάλα ποσά ενέργειας µε τη 
µορφή θερµότητας. Αυτή τη θερµότητα χρησιµοποίησε ο άνθρωπος, κυρίως 
τους τελευταίους δύο αιώνες, για να θερµανθεί, να µαγειρέψει, να 
λειτουργήσει εργοστάσια, να κινήσει πλοία, τρένα. Σήµερα, η θερµότητα 
από την καύση γαιανθράκων χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όµως θυµηθείτε...

κάθε τόνος γαιάνθρακα που καίγεται και µας δίνει ενέργεια για τις 
ανάγκες λίγων ωρών, χρειάστηκε χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρόνια για να 
δηµιουργηθεί...

Οι γαιάνθρακες, εκτός από την παραγωγή ενέργειας, 
χρησιµοποιούνται και για την παραγωγή πολλών χρήσιµων χηµικών ουσιών, 
πρώτων υλών για την παρασκευή φαρµάκων, πλαστικών υλών, φωταερίου, 
κ.λπ., που ονοµάζονται, γενικά, παράγωγά τους. Τα αποθέµατα των 
γαιανθράκων δεν είναι ανεξάντλητα. Υπολογίζεται ότι µε τους σηµερινούς 
ρυθµούς κατανάλωσής τους, τα γνωστά αποθέµατά τους θα εξαντληθούν σε 
µερικές εκατοντάδες ή, σε κάποιες περιπτώσεις, σε µερικές δεκάδες χρόνια. 
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Έτσι, εκτός από την ενέργεια τους, θα µας λείψουν και τα χρήσιµα για 
τη ζωή µας παράγωγα των γαιανθράκων, που δεν είναι δυνατό να τα 
πάρουµε από αλλού. 

Εξάλλου, δεν υπάρχουν γαιάνθρακες σε όλες τις χώρες. Ευτυχώς σε 
µερικές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα 
γαιανθράκων, κυρίως λιγνίτη, και µάλιστα σε µικρό βάθος. Εκεί 
λειτουργούν εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την καύση 
τους. Και αυτά όµως τα αποθέµατα κάποια στιγµή θα εξαντληθούν. 

Εκτός όµως από το θέµα της εξάντλησης τους οι γαιάνθρακες όταν 
καίγονται δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και στην υγεία µας. 
Κατά την καύση τους, εκτός από τη θερµότητα, παράγεται τέφρα, αιθάλη, 
διοξείδιο του άνθρακα και άλλα οξείδια. 

Η αιθάλη και η τέφρα επικάθονται παντού και τις εισπνέουµε, ενώ 
το διοξείδιο του άνθρακα συγκεντρώνεται στην ατµόσφαιρα και προκαλεί 
αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη µας, συµβάλλει δηλαδή στη 
δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ακόµα, τα διάφορα οξείδια 
µαζί µε τους υδρατµούς της ατµόσφαιρας σχηµατίζουν τη γνωστή µας όξινη 
βροχή.  

Οι γαιάνθρακες λοιπόν, είναι µια σχετική φτηνή πηγή ενέργειας, που 
δεν είναι όµως ούτε ανεξάντλητη, ούτε καθαρή. 
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Κάρβουνο - Παγκόσµια παραγωγή 

 

 

Παραθέτουµε µερικά στοιχεία για τα αποθέµατα Λιγνίτη στην Ελλάδα 
όπως αναφέρονται από µελέτες του ΙΓΜΕ.  

Εκµεταλεύσιµα Αποθέµατα Λιγνίτη στην Ελλάδα: 3.1 δις. τόνοι 

Υπόλοιπα βεβαιωµένα αποθέµατα: 4 δις τόνοι 

Εξόρυξη λιγνίτη το 2005: 67.3 εκ. τόνοι 

Επάρκεια για 45 τουλάχιστον χρόνια (µε την σηµερινή κατανάλωση). 

Τα εκµεταλεύσιµα Αποθέµατα Λιγνίτη βρίσκονται: 

∆. Μακεδονία (Πτολεµαίδα, Αµύνταιο, Φλώρινα) 1.9 δις τόνοι (59.3%) 

∆ράµα 1 δις τόνοι (28.0 %) 

Μεγαλόπολη 257.5 εκατοµ τόν (8.1 %) 

Ελασσόνα 146 εκατοµ τόν (4.6 %) 

Έχουν καταναλωθεί περίπου 1.3 δις τόνοι (29 % αρχικών εκµεταλεύσιµων 
αποθεµάτων) 

Η θερµογόνος δύναµη κυµαίνεται από 900 -1100 kcal/kg στις 
περιοχές Μεγαλόπολης, Αµυνταίου και ∆ράµας, από 1250 -1350 kcal/kg 
στην περιοχή Πτολεµαϊδας και 1800 -2300 στις περιοχές Φλώρινας και 
Ελασσόνας. Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα των λιγνιτών της χώρας 
µας είναι η χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο. 

Εκτός από λιγνίτη η Ελλάδα διαθέτει και ένα µεγάλο κοίτασµα 
Τύρφης στην περιοχή των Φιλίππων στην Ανατολική Μακεδονία. Τα 
εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα στο κοίτασµα αυτό εκτιµώνται σε 4 δις κυβικά 
µέτρα και ισοδυναµούν περίπου µε 125 εκατ. τόνους πετρελαίου. 
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Το κόστος εξόρυξης λιγνίτη έχει αυξηθεί από τα 10 ευρώ το 2004 στα 
13 ευρώ φέτος. 

 

 

Πετρέλαιο 
 

Το πετρέλαιο βρίσκεται στο υπέδαφος σε υγρή µορφή, µέσα σε 
κοιλότητες. Σχηµατίστηκε εκεί από ζωικούς και φυτικούς 
µικροοργανισµούς, κυρίως θαλασσόβιους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από 
τα θαλάσσια ρεύµατα στο βάθος λεκανών, όπου και καταπλακώθηκαν λόγω 
επιχωµατώσεων ή άλλων διαδικασιών. Εκεί, χωρίς την παρουσία αέρα, 
µετατράπηκαν σε πετρέλαιο κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών. Η ενέργεια 
του πετρελαίου προέρχεται από την ενέργεια που είχαν συγκεντρώσει από 
τον ήλιο και την τροφή τους οι µικροοργανισµοί που το δηµιούργησαν. 

Σήµερα αντλούµε το πετρέλαιο από τα υπόγεια κοιτάσµατά του, 
ακόµα και αν αυτά βρίσκονται κάτω από τον πυθµένα της θάλασσας. 

Το πετρέλαιο, όπως και οι γαιάνθρακες, όταν καίγεται εκλύει 
µεγάλα ποσά θερµότητας. 

Ο άνθρωπος χρησιµοποίησε αυτή την ενέργεια, ιδίως τα τελευταία 
εκατό χρόνια, για να θερµάνει και να φωτίσει την κατοικία του, να 
µαγειρέψει, να κινήσει µηχανές (εργοστάσια, πλοία, τρένα, αυτοκίνητα), 
αλλά και για να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα. 

Βέβαια, το πετρέλαιο σπάνια χρησιµοποιείται όπως αντλείται. Στην 
πρωτογενή µορφή του (ακάθαρτο ή αργό πετρέλαιο) καίγεται δύσκολα. Σε 
πολύπλοκες εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια, το πετρέλαιο καθαρίζεται 
αρχικά µε το διαχωρισµό µερικών συστατικών του, όπως είναι η πίσσα. Στη 
συνέχεια, µετά από διαδοχικές αποστάξεις, προκύπτει το γνωστό µας 
καθαρό πετρέλαιο, η βενζίνη και άλλα χρήσιµα προϊόντα του τα 
πετροχηµικά, όπως πλαστικά, πρώτες ύλες για την παρασκευή 
φαρµάκων, συνθετικού ελαστικού κ.λπ, τα παράγωγά του, όπως 
λέγονται.  
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Εκτός όµως από τη θερµότητα που εκλύεται, κατά την καύση του 
πετρελαίου εκπέµπεται αιθάλη παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και άλλα 
οξείδια. 

Προσέξτε...

Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα και αιθάλης που παράγουν σήµερα 
στην Αθήνα τα αυτοκίνητα και οι καυστήρες θέρµανσης µέσα σε µία ώρα 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ποσότητα που παραγόταν τον 19ο 
αιώνα σε όλη την Ελλάδα, µέσα σε ένα χρόνο.

Εξάλλου, η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο (δεν υπάρχουν σηµαντικά 
κοιτάσµατα). Για το λόγο αυτό αναγκαζόµαστε να εισάγουµε τεράστιες 
ποσότητες πετρελαίου από άλλες χώρες (π.χ. Μέση Ανατολή) σε υψηλές 
τιµές, πράγµα που έχει σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στην οικονοµία όσο και 
στην εθνική ασφάλεια.  

Έτσι, το πετρέλαιο και τα παράγωγα του, όχι µόνο είναι ακριβό και 
κινδυνεύει να εξαντληθεί σε µερικές δεκάδες χρόνια (περίπου 30-40 χρόνια) 
αλλά και ρυπαίνει µε πολλούς τρόπους το περιβάλλον. 

Η θαλάσσια ρύπανση που προκαλείται από ατυχήµατα κατά τη 
θαλάσσια µεταφορά του πετρελαίου είναι επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα.  

Το πετρέλαιο, λοιπόν, δεν είναι ούτε ανεξάντλητη αλλά ούτε και 
καθαρή πηγή ενέργειας.  

Το πετρέλαιο ξανάπεσε σε normal (?) επίπεδα τιµών. Είναι τώρα µια 
καλή στιγµή να δούµε όλοι µας πού ξοδεύουµε την ενέργεια που 
χρησιµοποιούµε, πόση πάει χαµένη και πόσο µπορούµε να ελαττώσουµε τη 
χρήση ενεργοβόρων συσκευών και εγκαταστάσεων. Καιρός είναι να 
φτιάξουµε πιο λειτουργικά κτήρια προσαρµοσµένα στην Ελληνική 
πραγµατικότητα και εναλλαγή εποχών. Οι αρχιτέκτονες πρέπει να ξεφύγουν 
από την φθηνή λύση της οικοδοµής copy-paste και να ξεφύγουν από 
ξεπερασµένα στερεότυπα άλλων κρατών όπου πιθανότατα, οι γκουρού-
καθηγητές τους στο πολυτεχνείο, έκαναν τις σπουδές τους. 

Η υπερβολή στην κατανάλωση ενέργειας τα προηγούµενα χρόνια µας 
χτύπησε τώρα στην τσέπη µας. ∆υστυχώς δεν είµαστε Ντουµπάϊ όπου τα 
πετροδολλάρια ρέουν άφθονα και χτίζονται τεράστια κτήρια µεσα στην 
έρηµο. Εκεί η κατασκευαστική µανία των εµίρηδων έχει οδηγήσει στην 
συγκέντρωση του 30 % των µεγάλων γερανών παγκοσµίως στο Ντουµπάϊ 
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και στην κατασκευή τεράστιων κτηρίων. Στις παρακάτω φωτογραφίες 
φαίνεται η διαφορά στο εµιράτο µεταξύ του 1990 και σήµερα. Τι ενέργεια 
χρησιµοποιούν όλα αυτά τα κτήρια; 

Αυτό είναι µη βιώσιµη ανάπτυξη και δεν πρέπει να το θεωρούµε 
επίτευγµα αλλά υβρη. 

 

Dubai 1990 

 

Dubai 2008 (Αν προσέξετε είναι το ίδιο µέρος) 
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Παγκόσµια Παραγωγή- Κατανάλωση Πετρελαίου 
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Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
τιµής του αργού πετρελαίου από το 1861 έως τα µέσα του 2007. Με έντονη 
γραµµή καταγράφεται η τιµή της κάθε εποχής σε δολλάρια ΗΠΑ και µε την 
ανοιχτή γραµµή εµφανίζεται η ίδια τιµή ανηγµένη στην σηµερινή επόχή (µε 
βάση την αξία του δολλαρίου). Επίσης φαίνονται τα σηµαντικότερα 
παγκόσµια γεγονότα που καθόρισαν σε κάθε εποχή την τιµή του 
πετρελαίου.  
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Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου και 
την επίδραση τους στην τιµή του πετρελαίου, παρουσιάζουµε τα 
επιβεβαιωµένα αποθέµατα σύµφωνα µε την εταιρία BP (στοιχεία 2008).  

 
Πρέπει να σηµειώσουµε πως τα παιχνίδια µε τα αποθέµατα είναι πολύ 

µεγάλα καθώς οι εταιρίες είτε θέλουν να εµφανίζουν τα παγκόσµια 
αποθέµατα λίγα ώστε να αυξάνεται η τιµή του πετρελαίου ενώ τα δικά τους 
τα φουσκώνουν για να αυξάνεται η τιµή της µετοχής τους. 
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Φυσικό Αέριο 
 

Σε πολλές υπόγειες κοιλότητες, όπου βρίσκεται πετρέλαιο, συναντάµε 
συχνά και ένα αέριο ελαφρύτερο από τον αέρα, το λεγόµενο φυσικό αέριο. 
Κύριο συστατικό του φυσικού αερίου είναι το µεθάνιο. Όπως και το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο όταν καίγεται αποδίδει µεγάλα ποσά ενέργειας 
(θερµότητα) και σήµερα χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως πηγή 
ενέργειας. 

Ο άνθρωπος χρησιµοποιεί αυτή την πηγή ενέργειας για να θερµάνει 
το χώρο που κατοικεί και εργάζεται, για να ζεστάνει το νερό που 
καταναλώνει και για να µαγειρέψει. Το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται 
επίσης ως καύσιµο στη βιοµηχανία, στις µεταφορές, αλλά και για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το φυσικό αέριο άλλοτε µεταφέρεται µε ειδικά δεξαµενόπλοια σε 
υγροποιηµένη µορφή και άλλοτε µέσω αγωγών, που διατρέχουν χώρες και 
χώρες, από τους τόπους άντλησής του έως τους τόπους κατανάλωσής του. 
Ένα τέτοιος αγωγός, που ολοκληρώθηκε το 1996, µεταφέρει και στη χώρα 
µας φυσικό αέριο από τη Ρωσία. 

Σε σχέση µε τα άλλα συµβατικά καύσιµα, το φυσικό αέριο έχει πολλά 
πλεονεκτήµατα: προκαλεί µικρότερη ρύπανση στο περιβάλλον όταν 
καίγεται, έχει καλή απόδοση, ευκολία στη χρήση του και είναι σχετικά 
οικονοµικό. Η αναµενόµενη διάρκεια εκµετάλλευσης του φυσικού αερίου 
είναι τουλάχιστον 50-60 χρόνια.  

Είναι, λοιπόν, το φυσικό αέριο µια περισσότερο καθαρή και 
αποδοτική πηγή ενέργειας, σε σχέση µε το πετρέλαιο, δεν είναι όµως ούτε 
αυτό ανεξάντλητο, αλλά ούτε και τελείως καθαρό/ακίνδυνο.   

Eχει διαµορφωθεί µία σχεδόν µονοµερής τάση προς το φυσικό 
αέριο, η οποία δεν είναι αποτέλεσµα ενός κεντρικού µακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασµού αλλά αντιθέτως της απουσίας του. 

Πέραν από τους κινδύνους που δηµιουργεί ο υψηλός ρυθµός 
εξάρτησης της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο και που συνδέονται 
µε τους κινδύνους στην ασφάλεια εφοδιασµού και το κόστος, αφού 
πρόκειται για εισαγόµενο καύσιµο, η τιµή του οποίου συνδέεται άµεσα µε 
τις διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου, προβάλλει ένας ακόµη 
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µεγαλύτερος κίνδυνος που δηµιουργεί επενδυτική αβεβαιότητα και 
επιφυλάσσει ανυπολόγιστες συνέπειες για το ενεργειακό µέλλον της χώρας. 
O κίνδυνος αυτός είναι η αδυναµία του ελληνικού συστήµατος φυσικού 
αερίου να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες, βάσει µακροχρόνιων συµβάσεων 
µε προµηθευτές που είναι και οι µόνες που εγγυώνται ένα δείκτη ασφαλούς 
εφοδιασµού. 

Tο φυσικό αέριο συµµετέχει σήµερα στην ηλεκτροπαραγωγή µε 
ένα ποσοστό 23% το οποίο καλύπτει το 74% των συνολικών πωλήσεων της 
∆EΠA (2007). Mε βάση τα υφιστάµενα επενδυτικά σχέδια για 
ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο το φυσικό αέριο, το ποσοστό αυτό θα 
ανέλθει το 2015 στο 38%. H κάλυψη αυτού του ποσοστού είναι στον αέρα 
και κανείς δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να εγγυηθεί λύσεις, αφού το θέµα 
συνδέεται πρωτίστως µε τη διαθεσιµότητα του αερίου παγκοσµίως και τις 
δυνατότητες διέλευσής του από τις παραγωγούς χώρες στις καταναλώτριες 
όπως η Eλλάδα. 

H ∆EΠA προµηθεύεται σήµερα αέριο µέσω µακροχρόνιων 
συµβάσεων από τρεις προµηθευτές. Bασικός προµηθευτής είναι η Pωσία, η 
οποία παραδίδει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 2,24 δισ. κ.µ. αερίου 
ετησίως µε δυνατότητα επέκτασης στα 2,8, καλύπτοντας το 80% των 
συνολικών αναγκών της χώρας. ∆εύτερος προµηθευτής είναι η Aλγερία, 
από την οποία µεταφέρονται στη Pεβυθούσα ποσότητες 500-700 εκ. κ.µ. 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου ετησίως και από το 2007 απέκτησε και 
τρίτο προµηθευτή, την Tουρκία, η οποία µέσω του ελληνοτουρκικού 
αγωγού διοχετεύει στο ελληνικό σύστηµα 750 εκ. κ.µ. ετησίως. Oι 
συνολικές δηλαδή συµβολαιοποιηµένες ποσότητες ανέρχονται κατά µέγιστο 
σε 4,25 δισ κ.µ. αερίου. Tο τελευταίο δίµηνο του 2008 η κρίση αλλά και ο 
ήπιος χειµώνας περιόρισαν τη ζήτηση, η οποία προβλεπόταν από τη 
διοίκηση της ∆EΠA να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. κ.µ. αερίου υπερκαλύπτοντας 
τις συµβολαιοποιηµένες ποσότητες και έτσι δεν χρειάστηκε η επιχείρηση να 
αγοράσει αέριο από την Προµηθέας Γκας, όπως είχε σχεδιάσει. O ρυθµός 
αύξησης της ζήτησης σε ετήσια βάση αυξάνεται ραγδαία και µε βάση τις 
προβλέψεις η ζήτηση αναµένεται να ανέλθει στα 8 δισ. ευρώ µέσα στην 
επόµενη 5ετία. Tο πώς θα καλυφθεί αυτή η ζήτηση παραµένει ακόµη ένα 
αναπάντητο ερώτηµα. Tο σύστηµα διασύνδεσης µε τη Bουλγαρία µέσω του 
οποίου διέρχεται το ρωσικό αέριο, δεν µπορεί να µεταφέρει ποσότητα πέραν 
των 3 δισ. ευρώ ετησίως. H διασύνδεση µε την Tουρκία εµφανίζεται ως 
µοναδική δίοδος για πρόσθετες ποσότητες και η διοίκηση της ∆EΠA 
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συζητάει ήδη για τη συµβολαιοποίηση 1 δισ. κ.µ. αερίου µε το 
Aζερµπαΐτζάν. 

H ελληνική αγορά βαδίζει για το 2020 µε το βάρος των δεσµευτικών 
στόχων που έχει αναλάβει για 20% διείσδυση των AΠE, 20% εξοικονόµηση 
ενέργειας και 20% περιορισµό των εκπεµπόµενων ρύπων, χωρίς «πυξίδα». 
Bάσει των εκτιµήσεων του Συµβουλίου Eθνικής Eνεργειακής Στρατηγικής, 
το 2020 ο ζητούµενος σχεδιασµός πηγών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να υποστηρίζει στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της 
χώρας µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 21.500 MW έναντι 12.000 
MW σήµερα και να παρέχει ετησίως ενέργεια 81.000 GWhe έναντι 56.000 
GWhe σήµερα. Aκόµη και εάν η χώρα διέθετε το «µαγικό ραβδί» για την 
επίτευξη των στόχων για AΠE και εξοικονόµηση ενέργειας, το µείγµα 
καυσίµων για την ανάπτυξη των συµβατικών µονάδων βάσης, κρίσιµος 
παράγοντας για τον ενεργειακό σχεδιασµό της, όχι µόνο δεν έχει 
αποφασιστεί, αλλά µόλις τώρα άρχισε να συζητείται έστω και µε 
αφορισµούς για κάποια εξ αυτών." 

 

Φυσικό Αέριο - Παραγωγή και Εµπόριο 
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Παρουσιάζουµε τα εκτιµώµενα παγκόσµια αποθέµατα φυσικού 
αερίου. Η κατανοµή και σε αυτή την πρώτη ύλη ευνοεί τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής µε σηµαντικά όµως αποθέµατα στη Ρωσία και τις πρώην 
Σοβιετικές χώρες. 
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Πυρηνική ενέργεια 
 

Σχάση πυρήνων 
 

Η σχάση πυρήνων είναι µια ενεργειακή πηγή που ανακαλύφθηκε και 
χρησιµοποιήθηκε µόλις τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, όταν 
παρατηρήθηκαν οι ιδιότητες και αξιοποιήθηκε η σχάση των πυρήνων των 
ατόµων µερικών βαρέων στοιχείων της φύσης όπως του ουρανίου. 
∆ιάσπαση πυρήνων γίνεται σ' αυτά τα υλικά µε φυσικό τρόπο, αλλά µε 
αργούς ρυθµούς (φυσική διάσπαση). Όταν όµως επιτυγχάνεται τεχνητά σε 
πολλά άτοµα συγχρόνως, είναι δυνατό να µας δώσει τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας µε τη µορφή θερµότητας. Ταυτοχρόνως, όµως, εκλύεται και 
επικίνδυνη ακτινοβολία γνωστή ως ραδιενέργεια.  

Μια τέτοια µαζική (και ανεξέλεγκτη) διάσπαση πολλών πυρήνων µαζί 
λέγεται πυρηνική ή ατοµική έκρηξη. Με αυτή τη διαδικασία 
δηµιουργήθηκε η ατοµική βόµβα, µε τα γνωστά καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα (Χιροσίµα, Ναγκασάκι κ.λπ.) 

Αντίθετα, όταν επιτυγχάνουµε αυτές τις διασπάσεις µε ελεγχόµενους 
ρυθµούς, στους πυρηνικούς ή ατοµικούς αντιδραστήρες σχάσης, τότε είναι 
δυνατό (αποµονώνοντας τη ραδιενέργεια) να εκµεταλλευτούµε την 
ενέργεια - θερµότητα που εκλύεται. 

Αυτό επιτυγχάνεται για επιστηµονικούς σκοπούς στα ατοµικά 
εργαστήρια (όπως είναι ο "∆ηµόκριτος" στη χώρα µας) ή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. στα πυρηνικά ή ατοµικά εργοστάσια.  

Οι ποσότητες ενέργειας που είναι δυνατό να πάρουµε από τη σχάση 
πυρήνων, είναι πάρα πολύ µεγάλες και τα "σχάσιµα" υλικά δε µας λείπουν 
ακόµα. Επίσης έχουµεχαµηλότερη ατµοσφαιρική ρύπανση συγκριτικά µε τις 
άλλες συµβατικές πηγές ενέργειας.Όµως, αυτή η ενέργεια, η πυρηνική ή 
ατοµική, δεν είναι καθαρή, αλλά ούτε ακίνδυνη... 

Η εγκατάσταση και λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων έχει 
προβληµατίσει τη διεθνή κοινότητα. Αυτά τα εργοστάσια παρέχουν βέβαια 
µεγάλα ποσά ενέργειας, δηµιουργούν όµως σοβαρότατα προβλήµατα, όπως 
είναι η διάθεση των επικίνδυνων για τη ζωή µας και το περιβάλλον 
ραδιενεργών "αποβλήτων" τους και οι κίνδυνοι από ενδεχόµενο ατύχηµα. 
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Γι' αυτούς τους λόγους η χώρα µας δεν έχει, αλλά ούτε και προγραµµατίζει 
την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων εργοστασίων.  

Φανταστείτε... 

Η σχάση µικρής ποσότητας πυρήνων ουρανίου είναι αρκετή για την 
ηλεκτροδότηση µιας µικρής χώρας για µερικούς µήνες. Η διαρροή όµως 
µικρής ποσότητας ραδιενέργειας στην ατµόσφαιρα από κάποιο ατύχηµα 
θα ερήµωνε τη χώρα για πολλά χρόνια. 

Η σχάση πυρήνων, λοιπόν, δεν είναι ανεξάντλητη πηγή ούτε και 
καθαρή. Αντίθετα, είναι µια πολύ επικίνδυνη πηγή ενέργειας. Επίσης 
ελλοχεύει ο κίνδυνος διάδοσης πυρηνικού υλικού και τεχνογνωσίας για «µη 
ειρηνικούς» σκοπούς. 

 

Παγκόσµια παραγωγή πυρηνικής ενέργειας 

 

Η Γαλλία καλύπτει το 79 % των ενεργειακών της αναγκών από τα 
πυρηνικά της εργοστάσια. 

Η ανάλυση των στοιχείων των αποθεµάτων ουρανίου οδηγεί στην 
εκτίµηση ότι τα αποθέµατα που µέχρι σήµερα έχουν ανακαλυφθεί δεν 
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εγγυώνται την προµήθεια ουρανίου για περισσότερα από τριάντα χρόνια. 
Έντεκα χώρες έχουν ήδη εξαντλήσει τα αποθέµατά τους. Στο σύνολο 2,3 
µέγα-τόνοι έχουν ήδη παραχθεί. 

 
Σύντηξη πυρήνων  
 

Μια άλλη µορφή πυρηνικής ενέργειας, η σύντηξη πυρήνων, είναι 
υπεύθυνη για την ηλιακή ενέργεια. Πρόκειται για µια ακόµα διαδικασία του 
µικρόκοσµου, αντίστροφη της σχάσης των πυρήνων ατόµων βαρέων 
στοιχείων (όπως το ουράνιο). 

Η σύντηξη των ελαφρών πυρήνων υδρογόνου µας δίνει πυρήνες του 
αερίου ηλίου (το όνοµα δόθηκε προφανώς από τον Ήλιο), 
απελευθερώνοντας συγχρόνως τεράστια ποσά ενέργειας. Αυτή η ενέργεια 
φτάνει στη γη µας ως ηλιακή ακτινοβολία, που τροφοδοτεί µε τη σειρά της 
τις άλλες πηγές ενέργειας. 

Σύντηξη πυρήνων υδρογόνου έχουµε επιτύχει και στη γη, δυστυχώς 
όµως µόνο για µεγάλες ποσότητες υδρογόνου. Η διαδικασία αυτή καταλήγει 
σε θερµοπυρηνική έκρηξη µε καταστρεπτικά αποτελέσµατα, αφού έτσι 
δηµιουργείται η θερµοπυρηνική βόµβα. Αντίθετα, οι πειραµατικές 
προσπάθειες δεν έχουν κάνει δυνατή ακόµη την ελεγχόµενη σύντηξη. Αν 
αυτή επιτυγχανόταν, θα επέτρεπε την παραγωγή άφθονης και καθαρής 
ενέργειας, χρησιµοποιώντας ως καύσιµο το νερό (πυρήνες υδρογόνου), το 
πιο άφθονο υλικό στον πλανήτη µας! 

Όµως, προσοχή!... 

αν και υπάρχουν ελπίδες για την επίτευξη ελεγχόµενης σύντηξης πυρήνων 
υδρογόνου, αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα, ούτε υπάρχουν 
ασφαλείς προβλέψεις... 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  

Η χρήση των ορυκτών καυσίµων και της πυρηνικής ενέργειας 
επηρέασε τις κλιµατικές συνθήκες του πλανήτη, συσσώρευσε αέριους 
ρύπους στην ατµόσφαιρα, ρύπανε σε σηµαντική έκταση τα επιφανειακά 
ύδατα του πλανήτη, µείωσε τη βιοποικιλότητα και ακόµη µόλυνε περιοχές 
λόγω των πυρηνικών αποβλήτων. 

 

Αέριοι 
ρυπαντές 

CO2 CH4 N2O CFC-
11 

HCFC CF4

Συγκεντρώσεις 
πριν την 

βιοµηχανική 
επανάσταση 

 -280 
ppmv 

-700 
ppbv 

 -275ppbv 0 0  0 

Συγκεντρώσεις 
το 1994 

358 
ppmv  

1720 
ppbv  

312* 
ppbv  

268* 
pptv  

110 
pptv  

72* 
pptv  

Ρυθµός 
µεταβολής της 
συγκέντρωσης   

1.5 
ppmv/yr

0.4%/yr 

10 
ppbv/yr 

0.6%/yr 

0.8 
ppbv/yr 

0.25%/yr 

0 
pptv/yr 

0%/ yr  

5 
pptv/yr 

5%/yr 

1.2 
pptv/yr

2%/yr 
Ατµοσφαιρική 

ζωή των 
ρυπαντών σε 

έτη 

50-200  12  120 50 12 50000 

* ∆εδοµένα από το 1992 

1 pptv=1 µέρος ανά τρισεκατοµµύριο κατ'όγκον 
1 ppbv=1 µέρος ανά δισεκατοµµύριο κατ'όγκον 
1 ppmv=1 µέρος ανά εκατοµµύριο κατ'όγκον 
 Ο ρυθµός αλλαγής των CO2,CH4 και N2O είναι ο µέσος όρος για µια δεκαετία 
ξεκινώντας από το 1984.  
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Αέριοι ρυπαντές των οποίων η συγκέντρωση (C) επηρεάζεται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες:∆ιαχρονική εξέλιξη 
 

ΠΗΓΕΣ Εκποµπή CO2  σε gr ανά kWh 
Μικρά υδροηλεκτρικά 50 gr/kWh 
Σύνθετη παραγωγή ενέργειας 300 gr/kWh 
Μέσος όρος Μ.Βρετανίας 500 gr/kWh 
Άνθρακας 1050 gr/kWh  

Τυπικές τιµές εκποµπής CO2 από διάφορες πηγές παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας   

 

 Ενεργειακό καύσιµο  ΕκποµπήCO2       
φυσικό αέριο 
Υδρογονάνθρακες 
Άνθρακας 
Συνθετικό Πετρέλαιο 
Συνθετικό Αέριο 
Ηλιακή Ενέργεια 
Πυρινική Ενέργεια 

1.00 
1.42 
1.93 
2.78 
2.94 
0.00 
0.00 

 

Εκποµπή CO2 από τις διάφορες πηγές/καύσιµα υλικά, σε σχετική 
κλίµακα, µε βάση αναφοράς την καύση Φυσικού Αερίου 

Ενδεικτικά : 

- Το 1952 στο Λονδίνο αναφέρονται χιλιάδες 
θάνατοι, όταν η άπνοια παγίδεψε τους 
αέριους ρύπους των εργοστασίων πάνω από 
την πόλη και δηµιούργησε το τραγικό αυτό 
συµβάν. 

- Το 1973 εκδηλώνεται η πρώτη ενεργειακή κρίση όταν η τιµή του 
πετρελαίου πενταπλασιάστηκε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. 
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∆ιαπιστώνεται η άµεση σχέση της ενεργειακής πολιτικής και της εθνικής 
ανεξαρτησίας µιας χώρας, αλλά και συνειδητοποιείται το γενικότερο 
πρόβληµα του εξαντλήσιµου των ενεργειακών αποθεµάτων. Εξαγγέλλονται 
προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας και αναζητούνται άλλες ενεργειακές 
πηγές 

 
Επίδραση της 

όξινης βροχής στα 
φύλλα 

- Το 1982 εµφανίζονται 
τα πρώτα συµπτώµατα 
καταστροφής των 
δασών της Κεντρικής 
Ευρώπης λόγω της 
όξινης βροχής. Αιτία η 
καύση των 
υδρογονανθράκων ή 
γαιανθράκων σε 
µονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Καταστροφή των δασών από 
την όξινη βροχή 

   

Το πετρελαιοφόρο Exxon 
Valdez 

- Το 1989, το ναυάγιο 
του πετρελαιοφόρου 
Exxon Valdez στον 
κόλπο Prince William 
Sound της Αλάσκας, 
µας υπενθύµισε το 
κόστος της χρήσης 60 
εκ. βαρελιών 
πετρελαίου την 
ηµέρα. 

Θαλάσσια ρύπανση 
από την διαρροή 
αργού πετρελαίου 

από το Exxon Valdez
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Πηγή: National Geographic 
(May 1987) 
Η πυρηνική µονάδα του 
Τσερνοµπίλ µετά την τραγική 
έκρηξη του 1986 

- Το 1986 στην Ουκρανία γίνεται 
έκρηξη στην πυρηνική µονάδα του 
Τσέρνοµπιλ. Το ραδιενεργό νέφος, 
εκτός από την γύρω περιοχή, έπληξε 
το µεγαλύτερο µέρος της Κεντρικής 
και ∆υτικής Ευρώπης αλλά και µέρος 
της χώρας µας. Τα δυσµενή 
αποτελέσµατα καταµετρούνται ακόµη 
και σήµερα. 

- Στο διάστηµα 1989-1995 παρατηρήθηκε ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός 
φυσικών καταστροφών, όπως οι θυελλώδεις άνεµοι που έπληξαν το 1990 τη 
Βόρεια Ευρώπη, οι µεγάλοι κυκλώνες που έπληξαν την Ασία το 1991, η 
καταιγίδα " Andrew" στις ΗΠΑ το 1992, αλλά και οι τροµακτικές 
πληµµύρες στην περιοχή του Μισισιπή το 1993. Σύµφωνα µε στοιχεία που 
αναφέρονται στην έκθεση της επιστηµονικής οµάδας εργασίας της IPCC 
του 1995 (IPCC: ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιµατικές Αλλαγές που 
αποτελείται από 2500 επιστήµονες, ιδρύθηκε το 1988 και τελεί υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ) αποδεικνύεται πλέον καθαρά ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες επιδρούν στο παγκόσµιο κλίµα. Άλλωστε η αύξηση της 
θερµοκρασίας κατά 0,3-0,6 0C από το 1860 και µετά δεν µπορεί να αποτελεί 
φυσικό φαινόµενο. 

- Οι βοµβαρδισµοί των αµερικανικών και νατοϊκών δυνάµεων το 1991 στον 
Περσικό Κόλπο µε βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου, µόλυναν τις 
περιοχές µε ραδιενεργά στοιχεία και αποτέλεσαν την αιτία για την εµφάνιση 
πολλών κρουσµάτων λευχαιµίας και τερατογενέσεων. Ανάλογο φαινόµενο 
έζησε πρόσφατα (άνοιξη του 1999) και η γειτονική µας Γιουγκοσλαβία, µε 
συνέπειες που δεν γνωρίζουµε ακόµη πόσο θα στοιχίσουν στο φυσικό 
περιβάλλον και στον άνθρωπο. 



 38

Εκτός από τα συγκεκριµένα γεγονότα που ενδεικτικά αναφέρθηκαν 
παραπάνω, η χρήση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας προκάλεσε και 
συνεχίζει να προκαλεί έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Έτσι κατά την 
καύση των γαιανθράκων (µίγµα πολύπλοκων χηµικών ενώσεων άνθρακα 
και υδρογόνου - των λεγόµενων υδρογονανθράκων), όπου µετατρέπεται η 
χηµική ενέργειά τους σε θερµική ενέργεια, παράγεται αιθάλη και διοξείδιο 
του άνθρακα, ενώ η καύση του πετρελαίου παράγει επιπλέον οξείδια του 
αζώτου, του θείου και ελευθερώνεται µόλυβδος. 

Σχ.4 Φαινόµενο θερµοκηπίου  

Η αιθάλη και τα 
αέρια αυτά 
σχηµατίζουν την 
αιθαλοµίχλη, που 
συχνά λόγω των θερ-
µοκρασιακών 
αναστροφών 
εγκλωβίζεται στα 
κατώτερα στρώµατα 
της ατµόσφαιρας, µε 
δυσάρεστα 
αποτελέσµατα. 
Ιδιαίτερα η αιθάλη 
εισπνέεται αλλά και 
επικάθεται παντού. 
Όσον αφορά το 
διοξείδιο του 
άνθρακα, µε την 
αύξηση της 
ποσότητάς του στην 
ατµόσφαιρα, 
αυξάνεται και η 
διαφορά µεταξύ της 
εισερχόµενης στην 
ατµόσφαιρα ηλιακής 
ακτινοβολίας και της 
εξερχόµενης από 
αυτή µετά την 
ανάκλασή της στη 
Γη.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του 
πλανήτη, το γνωστό φαινόµενο του θερµοκηπίου,  όπου το ρόλο του 
γυάλινου σκέπαστρου του θερµοκηπίου, παίζει η βεβαρηµένη ατµόσφαιρα 
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κυρίως µε διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο και οξείδια του αζώτου (αέρια 
θερµοκηπίου). 

Εκτός από την αέρια ρύπανση ακόµη και η έρευνα για ανακάλυψη 
κοιτασµάτων φυσικού αερίου και η εκµετάλλευσή τους συνοδεύεται από 
σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Κάθε φορά που γίνεται π.χ. µια 
γεώτρηση στη θάλασσα για φυσικό αέριο, παράγονται κατά µέσο όρο 1.500 
- 2.000 τόνοι τοξικής λάσπης που περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις, 
πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, αρσενικό, µόλυβδο και 
ραδιενεργά υλικά, όπως το ράδιο. Η απόρριψη της λάσπης αυτής στη 
θάλασσα ή η διάθεσή της στην ξηρά εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους.  
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Κόλπου του Μεξικού όπου η 
εντατική άντληση αερίου έχει καταστήσει µια περιοχή 3.000 τετραγωνικών 
µιλίων νεκρή ζώνη. 

 

Πηγή: G.Tyler Miller-Βιώνοντας στο Περιβάλλον ΙΙ  Σχηµατισµός της όξινης βροχής 

Όσον αφορά την έκλυση των οξειδίων του θείου και του αζώτου, που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, σχηµατίζουν µε τους υδρατµούς της ατµόσφαιρας 
οξέα που µε το νερό της βροχής επιστρέφουν στη γη ως όξινη βροχή, 
προκαλώντας µεγάλες ζηµιές στα δάση του πλανήτη µας, διάβρωση και 
ερηµοποίηση των γόνιµων εδαφών καθώς και αλλοιώσεις στη σύσταση των 
υπόγειων και πόσιµων νερών. Επίσης εµφανείς είναι οι καταστροφές στα 
µαρµάρινα αριστουργήµατα (γυψοποίηση) που διασώθηκαν ως τις µέρες 
µας.Σοβαρό πρόβληµα σήµερα αποδείχθηκε η χρήση των 
χλωροφθορανθράκων (CFC) ως ψυκτικά σε κλιµατιστικά και ψυγεία, ως 
προωθητικά σε σπρέι, ως καθαριστικά ηλεκτρονικών συσκευών, 
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αποστειρωτικά για νοσοκοµειακά όργανα και ως µονωτικά υλικά και υλικά 
συσκευασίας. Αν και δεν προέρχονται άµεσα από την καύση των µη 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ένα µέρος τους παράγεται από την καύση 
της βιοµάζας), αποτελούν ωστόσο προϊόντα που η παρασκευή τους απαιτεί 
σηµαντική κατανάλωση ενέργειας. 

Η απελευθέρωση επίσης των αερίων CFC στην ατµόσφαιρα από τα 
κουτιά των σπρέι που πετιούνται ή από διαρροές των ψυκτικών και 
κλιµατιστικών συσκευών ή από την παραγωγή και καύση προϊόντων µε 
πλαστικό αφρό έχει ως αποτέλεσµα την ανύψωσή τους στη στρατόσφαιρα. 
Εκεί µε την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας διασπώνται και 
απελευθερώνονται άτοµα χλωρίου, που επιταχύνουν τη διάσπαση του 
όζοντος (Ο3) σε οξυγόνο (Ο2) και ατοµικό οξυγόνο (Ο). Με τον τρόπο αυτό 
καταστρέφεται ταχύτερα από ότι σχηµατίζεται το στρώµα του όζοντος της 
στρατόσφαιρας, που µας προστατεύει από την επικίνδυνη υπεριώδη 
ακτινοβολία, δηµιουργώντας την τρύπα του όζοντος.  

 

∆εν θα πρέπει να παραβλέψουµε επίσης και τα ατυχήµατα κατά τη 
µεταφορά πετρελαίου µε πλοία, που έχουν προκαλέσει και προκαλούν 
ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές στις θάλασσες και στις ακτές. 
Σήµερα, ως γνωστό, οι ενεργειακές µας ανάγκες καλύπτονται σε µεγάλο 
βαθµό τόσο από τη θερµική ενέργεια της καύσης γαιανθράκων και 
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πετρελαίου, όσο και από την πυρηνική (θερµική) ενέργεια της σχάσης των 
πυρήνων. Οι πηγές ενέργειες αυτές αποδεικνύονται καταστροφικές για το 
περιβάλλον, ή τουλάχιστον "µη καθαρές", αφού το επιβαρύνουν. Θα πρέπει 
να αναφέρουµε επίσης την ηχητική αλλά και την αισθητική επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος που προκαλείται από τις µονάδες παραγωγής ενέργειας, 
τους µηχανισµούς και τα συστήµατα µεταφοράς της, όπως π.χ. τα 
εργοστάσια, ορυχεία, συστήµατα άντλησης, διυλιστήρια και τους 
ηλεκτρικούς πυλώνες.  

Το σηµαντικότερο ίσως περιβαλλοντικό πρόβληµα της σύγχρονης 
εποχής είναι η κλιµατολογική µεταβολή. Υπό τον όρον αυτόν εννοούµε τις 
µακράς χρονικής κλίµακας µεταβολές των µετεωρολογικών δεδοµένων, που 
απέχουν σηµαντικά από µια φυσιολογική ή στατιστική διακύµανση. 

Οι υπολογισµοί της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην Ευρώπη έδειξαν 
ότι ενεργειακές ανάγκες στον οικιακό τοµέα συνεισφέρουν κατά 36% στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση. 

 
 
Το σχήµα αυτό δείχνει την αύξηση της µέσης θερµοκρασίας περιβάλλοντος, µε 
βάση τα πιθανά σενάρια ανάπτυξης, µεταξύ 10 έως και  3.50C, µε περισσότερο 
πιθανή αυτή των 20C για το τέλος του 21ου αιώνα. 
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Αύξηση του ύψους της επιφάνειας της θάλασσας κατά την διάρκεια του 21ου 
αιώνα, σύµφωνα µε τα πιθανά σενάρια ανάπτυξης και ενεργειακής πολιτικής 
 
 
 

 Συσχετισµός µεταξύ παραγόµενης ενέργειας, συγκέντρωσης CO2 και 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος αφ’ενός και των φυσικών καταστροφών 
αφετέρου. 
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 

 
 

Εκποµπές CO2 ανα περιοχή και για τα έτη 2005 και 2020 

Η ανάγκη για παγκόσµιο περιορισµό των εκποµπών των αέριων 
ρύπων οδήγησε στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του Ρίο το 1992 όπου, στο 
πλαίσιο της Συνθήκης για τις Κλιµατικές Αλλαγές, οι 106 επικεφαλής των 
βιοµηχανικών χωρών δεσµεύτηκαν µεταξύ τους να µειώσουν µέχρι το 2000 
τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στα επίπεδα του 1990. Η δέσµευση 
αυτή ωστόσο δεν τηρήθηκε από τις µισές περίπου χώρες που αφορούσε η 
συνθήκη. Στις χώρες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ΗΠΑ, που 
µαταίωσαν εξάλλου και την πρόσφατη συνδιάσκεψη της Χάγης για το 
περιβάλλον εξαιτίας των οικονοµικών τους συµφερόντων. Ευτυχώς οι 
εκποµπές χλωροφθορανθράκων (CFC) έχουν µειωθεί δραστικά, 
προκειµένου να προστατευθεί η στοιβάδα του όζοντος. 
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Στη ∆ιάσκεψη του Βερολίνου, το Μάρτιο του 1995, η Γερµανία 
εξήγγειλε µείωση των εκποµπών άνθρακα κατά 30% έως το 2005 σε σχέση 
µε το 1990, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εγκαθιστά ανεµογεννήτριες, όπως 
και η ∆ανία, η Ολλανδία και η Ελβετία. Βέβαια η Γερµανία και η Αγγλία 
εκπέµπουν συνολικά αέρια θερµοκηπίου όσο περίπου όλες οι άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Τρίτη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για το Κλίµα στο Κιότο το 
1997 δεν άλλαξε το τοπίο, αφού όχι µόνο δεν τηρήθηκε η απόφαση για την 
περιβόητη µείωση στην εκποµπή ρύπων κατά 5% µέχρι το 2010, αλλά 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Επίσης η δυνατότητα, που προσφέρει η Συνθήκη, για εξαγορά δικαιωµάτων 
και ποσοστών ρύπων των λιγότερο αναπτυγµένων βιοµηχανικών χωρών από 
τις πλέον αναπτυγµένες, δεν µειώνει καθόλου το συνολικό ρυπαντικό 
φορτίο του πλανήτη.  

Η µέχρι τώρα ενεργειακή 
πολιτική της Ελλάδας 
αποτελεί παράδειγµα µη 
φιλικής πολιτικής προς το 
περιβάλλον. Έχει την 4η 
υψηλότερη αύξηση στην 
Ευρώπη των 15, όσον αφορά 
συνολικά τις εκποµπές 
καυσαερίων που προκαλούν 
το φαινόµενο του θερµοκη-
πίου κατά την περίοδο 1990-
98 (αύξηση +15 %), 
σύµφωνα µε στοιχεία που 
έδωσε στη δηµοσιότητα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όσον αφορά το περιβάλλον, 
η λογική του σηµερινού 
ανθρώπου δεν απέχει και 
πολύ από του πιο πάνω 
ξυλοκόπου 

 
Σήµερα το 93% της ενέργειας που παράγει η ∆ΕΗ προέρχεται από 

ορυκτά καύσιµα, ενώ αν εφαρµοστεί το 10ετές πρόγραµµα της, η εξάρτηση 



 45

από τα ορυκτά καύσιµα θα φθάσει το 96% (συµπεριλαµβανοµένου και του 
φυσικού αερίου). Παράλληλα η συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας περιορίζεται στο 6%. 
(Πεκόπουλος ∆,2000) 
 
 
 
Ποσό εκποµπής CO2 σε kg ανά kWh παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
σε διάφορες χώρες 
 
 

Χώρα Ποσό εκπομπήςCO2 ανά kWhe 

kg CO2/ kWhe 

  Γαλλία 

  Λουξεμβούργο 

  Βέλγιο 

  Ισπανία  

  Πορτογαλία 

  Γερμανία 

  Ιταλία 

  Ολλανδία 

  Μεγ. Βρετανία 

  Ιρλανδία  

  Ελλάδα 

  Δανία  

0.08 

0.29 

0.35 

0.40 

0.51 

0.57 

0.63 

0.66 

0.75 

0.80 

0.86 

0.96 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Το Εθνικό Ενεργειακό ισοζύγιο σπατάλης. 

• 4η στη λίστα µε τις πλέον εξαρτηµένες από το πετρέλαιο χώρες 
βρίσκεται η Ελλάδα.  

• 57% της ενέργειας που παράγεται στη χώρα µας προέρχεται από 
πετρέλαιο  

• 15 βαρέλια το έτος είναι η κατανάλωση ανά κάτοικο (Ιταλία 11,8 
βαρέλια, Γερµανία 11,7 βαρέλια και Βρετανία 10,9 βαρέλια)  

• 5% είναι ο βαθµός διείσδυσης των εναλλακτικών µορφών ενέργειας 
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας  

• 39% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας απορροφούν οι 
µεταφορές  
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• 50%-60% του ηλεκτρισµού προέρχεται από τον εθνικό λιγνίτη, ο 
οποίος ρυπαίνει περισσότερο από το πετρέλαιο  

Εξαιρετικά χαµηλές είναι οι επιδόσεις µας και στον δείκτη ενεργειακής 
απόδοσης, που µετρά την ορθή αξιοποίηση της ενέργειας σε σχέση µε την 
ποσότητα που καταναλώνεται στην τελική χρήση, και ανέρχεται στο 66,1% 
της ενέργειας που διατίθεται, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος 
βρίσκεται στο 71,3%. 

Εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, η υψηλή εξάρτηση της 
χώρας από το πετρέλαιο είναι και ο βασικός λόγος που ο πληθωρισµός 
επηρεάζεται τόσο πολύ από τις υψηλές διεθνείς τιµές του πετρελαίου. 

Η αύξηση στις τιµές των ορυκτών καυσίµων έχει αποτέλεσµα να 
καταστεί η πυρηνική ενέργεια ελκυστική επιλογή για πολλές χώρες που δεν 
είχαν ανάλογες φιλοδοξίες στο παρελθόν. 
Ένας πυρηνικός κλοιός έχει αρχίσει να σχηµατίζεται σταδιακά γύρω από 
την Ελλάδα: 

• Στη Βουλγαρία οι εργασίες για την κατασκευή πυρηνικού σταθµού 
παραγωγής ενέργειας θα αρχίσουν σε λίγους µήνες.  

• Στην Τουρκία, η κυβέρνηση έχει προκηρύξει διεθνή µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την κατασκευή του πρώτου της εργοστασίου 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.  

• Σχέδια για καινούργιες µονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
έχουν και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής: Η Ρουµανία, το 
Ισραήλ, η Ιταλία και αύριο πιθανότατα η Αίγυπτος, η Αλβανία και η 
ΠΓ∆Μ.  

Μέσα στις επόµενες δυο δεκαετίες, και εφόσον υλοποιηθούν τα σχετικά 
προγράµµατα των γειτονικών χωρών, αναµένεται να εγκατασταθούν 
πυρηνικοί αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 12.700 MW στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Στη χώρα µας, η κυβέρνηση και µέρος του επιστηµονικού κόσµου 
φαίνεται να υποστηρίζει την “ρεαλιστική” επιλογή των πυρηνικών, µια που 
η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται και οι εθνικές πηγές (λιγνίτης) 
εξαντλούνται. 

Ταυτόχρονα , λόγω της κακοποίησης των περιοχών µε ενεργειακή 
δραστηριότητα, αναπτύσσεται ισχυρή αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες 
για τη δηµιουργία νέων αποκεντρωµένων ενεργειακών υποδοµών, ακόµη 
και ανανεώσιµων πηγών (αιολικά πάρκα). 
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Ο δε κεντρικός εθνικός σχεδιασµός , πλην των επιτυχών µεταπρατικών 
συµφωνιών συµµετοχής στα διευρωπαϊκά δίκτυα , βαδίζει µε χαµηλούς 
ρυθµούς, γραφειοκρατικές εµπλοκές και ακαδηµαϊσµό, χωρίς στράτευση , 
στοχεύσεις, έλεγχο και αποτελεσµατική διαχείριση του ενεργειακής 
στρατηγικής της χώρας. 
” Άτολµο, αναχρονιστικό, χωρίς όραµα, µακριά από τους στόχους και 
επικίνδυνο για το περιβάλλον ” χαρακτηρίζει η GreenPeace το πρώτο µέρος 
της έκθεσης για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό που παρουσίασε το 
ΥΠΑΝ στις αρχές Αυγούστου του 2007 και συνεχίζει: 
” Τι προβλέπει (στην καλύτερη περίπτωση) η έκθεση για την Ελλάδα του 
2020;  

- Αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 32% αντί 
µείωσης 20% της Ε.Ε.  
- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 10% αντί του 20% της 
Ε.Ε.  
- ∆ιείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα 12,3% αντί του 20% της 
Ε.Ε.  
- Περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγόµενα 
ορυκτά καύσιµα” 

 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η πρόσβαση στην ενέργεια λειτουργούσε παραδοσιακά ως 
παράγοντας κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ωστόσο, ο ∆υτικός κόσµος την 
εκλαµβάνει εκτός από κοινωνικό αγαθό και ως σηµαντική πηγή ρύπανσης 
(ταυτόχρονα δε και ως πεδίο τεχνολογικής καινοτοµίας). Από την άλλη 
πλευρά, το χάσµα ανάµεσα στις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ∆ύσης 
και τις (κλασσικές) ενεργειακές ανάγκες του αναπτυσσόµενου κόσµου 
παραµένει ευρύτατο. Για το λόγο αυτό κυρίως η σχέση ενέργειας-
περιβαλλοντικής προστασίας-κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης αναδείχθηκε 
ως ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα προς αντιµετώπιση και ρύθµιση 
κατά τη διάρκεια των σηµαντικότερων διεθνών συνδιασκέψεων του ΟΗΕ, 
τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια. Το όλο ζήτηµα παραµένει επίκαιρο, και 
αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Επιτροπή για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη (CSD) του ΟΗΕ ολοκλήρωσε τον Μάιο του 2006 ένα διετή 
«κύκλο εφαρµογής» µε κύριο αντικείµενο τη σχέση ενέργειας, 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης.  
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Η προσπάθεια σύζευξης από τον ΟΗΕ των έντονα διαφοροποιηµένων 
περιφερειακών προτεραιοτήτων στον ενεργειακό τοµέα αποτελεί, ίσως, το 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ως προς τις ιδιαιτερότητες και τις 
δυσκολίες µετάβασης σε µια παγκοσµίως αποδεκτή έννοια περί 
«βιωσιµότητας». Οι πρόσφατες µάλιστα (πολιτικές κατά κύριο λόγο) 
εξελίξεις και διεργασίες στο επίπεδο της CSD προσφέρουν µια πολύ 
ενδιαφέρουσα εικόνα σε ό,τι αφορά τη σταδιακή διαµόρφωση συστηµάτων 
διεθνούς συνεργασίας, αλλά και πολιτικών και κανόνων soft law µε σκοπό 
την ενσωµάτωση της ενεργειακής συνιστώσας στην παγκοσµιοποιηµένη 
διαδικασία µετάβασης στην εποχή της βιώσιµης ανάπτυξης.  

  
Σκοπός της παρούσας, είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει κριτικά 

τους στόχους που τέθηκαν στο επίπεδο του ΟΗΕ για την ενέργεια, το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη ήδη από το 1987, τη διαδικασία εξέλιξης και 
ωρίµανσής τους, την προσπάθεια σύζευξής τους, καθώς και την πορεία 
εφαρµογής των ανωτέρω υπό την επίβλεψη της CSD.  

  
2. Ενέργεια και διεθνής οργάνωση 
  
Θα ήταν µάλλον αδύνατον να υποστηρίξει κανείς ότι υφίσταται 

σήµερα µια συντονισµένη διεθνώς ενεργειακή πολιτική, η οποία να 
περιλαµβάνει όλες (κλασσικές και σύγχρονες) τις µορφές ενέργειας (π.χ. 
ορυκτά καύσιµα, ατοµική ενέργεια, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). Το ίδιο 
ισχύει και σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο της ενέργειας. ∆εν υφίσταται 
δηλαδή, ως ευδιάκριτος κλάδος στο corpus του διεθνούς δικαίου, όπως 
συµβαίνει, για παράδειγµα, µε το δίκαιο της θάλασσας ή το δίκαιο για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Αντιθέτως, µια σειρά περιφερειακών ή και ευρύτερων πρωτοβουλιών 
κρατών µε κοινά ενεργειακά χαρακτηριστικά και συµφέροντα έχουν 
δηµιουργήσει πολυµερή ή περιφερειακά συστήµατα ενεργειακής πολιτικής, 
πολύ συχνά δε και οργάνωσης. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
διεθνούς οργάνωσης, τα οποία υπηρετούν κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις 
µε οικονοµικό (κατά κύριο λόγο), αλλά και τεχνολογικό/επιστηµονικό 
χαρακτήρα στον ενεργειακό τοµέα είναι τα εξής:  

Οργανισµός Πετρέλαιο-Εξαγωγικών Κρατών (Organization of 
Petroleum Exporting Countries). Πρόκειται για τον κατεξοχήν ενεργειακό 
οργανισµό µε τον πιο αποφασιστικό ρόλο στον πετρελαϊκό τοµέα, τόσο σε 
επίπεδο παραγωγής και εµπορίας όσο και στο επίπεδο των επενδύσεων στην 
εξόρυξη υδρογονανθράκων. Ο ΟΠΕΚ, ένας από τους ισχυρότερους 
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οικονοµικά διεθνείς οργανισµούς,[1] βρίσκεται τα τελευταία χρόνια 
αντιµέτωπος πολιτικά και θεσµικά µε την γενικότερη προσπάθεια του ΟΗΕ 
για τη µετάβαση της παγκόσµιας οικονοµίας και της διεθνούς κοινωνίας σε 
µια νέα εποχή «χαµηλού άνθρακα» (low carbon economy),[2] κατ’ 
επέκταση δε µε τον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιώσιµης ανάπτυξης.  

  
∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (International Energy Agency). Ιδρύθηκε 

το 1973 (εν µέσω της τότε παγκόσµιας πετρελαϊκής κρίσης), φιλοδοξώντας 
να αποτελέσει το ∆υτικό πολιτικό «αντίβαρο» του ΟΠΕΚ και να 
µετεξελιχθεί σε έναν παγκόσµιο ενεργειακό οργανισµό. Η ∆ιεθνής 
Υπηρεσία Ενέργειας αν και έχει ως κύριο σκοπό την παροχή συλλογικής 
ενεργειακής ασφάλειας προς τα κράτη µέλη της,[3] περιόρισε την 
δραστηριότητα της σε τεχνικό µόνο επίπεδο, αποτελώντας στην 
πραγµατικότητα τον «ενεργειακό σύµβουλο» του ΟΟΣΑ. Παρόλο που η 
ερευνητική της δραστηριότητα στρέφεται ολοένα και πιο συστηµατικά στη 
σχέση και αλληλεπίδραση ενέργειας και φυσικού περιβάλλοντος[4] (ιδίως 
σε ό,τι αφορά την κλιµατική αλλαγή), δύσκολα θα µπορούσε να θεωρηθεί 
πως προάγει πρωτίστως το «πρασίνισµα» της διεθνούς ενεργειακής 
πολιτικής.  

Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη (Energy Charter Treaty). Η 
Συνθήκη και το θεσµικό σύστηµα του Eνεργειακού Χάρτη αποτελούν το πιο 
πρόσφατο παράδειγµα διεθνούς οργάνωσης, αλλά και διαµόρφωσης 
διεθνούς δικαίου στον ενεργειακό τοµέα.[5] Σε αυτήν συµµετέχουν όλα τα 
δυτικά eυρωπαϊκά κράτη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα,[6] τα κράτη της πρώην 
ΕΣΣ∆, καθώς και η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Ο Ενεργειακός Χάρτης 
µάλιστα συνοδεύεται από ένα περιβαλλοντικού χαρακτήρα Πρωτόκολλο για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Charter Protocol on energy 
efficiency and related environmental aspects), κύρια επιδίωξη του οποίου 
είναι η προώθηση πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας συµβατών µε την 
έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και πιο φιλικών προς το περιβάλλον 
µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.  

∆ιεθνής Οργάνωση Ατοµικής Ενέργειας (International Atomic Energy 
Agency). Πρόκειται για µια διακρατική οντότητα (ιδρύθηκε το 1957), 
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αρµόδια για την ειρηνική χρήση της ατοµικής ενέργειας.[7] Η συνεισφορά 
της στα ζητήµατα της ασφάλειας από τη χρήση ατοµικής ενέργειας υπήρξε 
καθοριστική, ακόµη και κατά την περίοδο του «ψυχρού πολέµου». Το ίδιο 
ισχύει και σε ότι αφορά τη συµβολή της στη διαµόρφωση µιας σειράς 
ειδικών πολυµερών συµβάσεων, οι οποίες αποτελούν το «διεθνές δίκαιο της 
πυρηνικής ενέργειας»[8] (nuclear energy law). Ο ρόλος της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Ατοµικής Ενέργειας φαίνεται να αποκτά σταδιακά µια νέα 
διάσταση εξ αιτίας της διευρυνόµενης προβληµατικής σχετικά µε το (ορατό) 
τέλος της εποχής των ορυκτών καυσίµων και της αναζήτησης του ιδανικού 
µελλοντικού ενεργειακού ισοζυγίου.[9] Η σχετική διεθνής συζήτηση γίνεται 
όλο και πιο ενδιαφέρουσα,[10] δεδοµένου ότι η ανάγκη «απεξάρτησης» των 
σύγχρονων οικονοµιών από τα ορυκτά καύσιµα (κυρίως το πετρέλαιο) 
αναθερµαίνει την επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά των πυρηνικών 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρισµού.  

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινιστεί εξ αρχής 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε παραδοσιακά (εξαιρουµένης της 
EURATOM[11]) διαµορφώσει µια συνεκτική, κοινή ενεργειακή πολιτική (η 
διαδικασία αυτή βρίσκεται εν εξελίξει, τόσο πολιτικά όσο και σε θεσµικό 
επίπεδο[12]). Παρά ταύτα, αποτελεί -τα τελευταία χρόνια- µια από τις πλέον 
παραγωγικές πηγές δικαίου της ενέργειας, κυρίως στους τοµείς της 
απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και της προώθησης της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (επικουρικώς δε και στον τοµέα της 
ενεργειακής αποδοτικότητας). Αν και στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 
δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί διεξοδικά η υπό διαµόρφωση κοινή 
ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η δυναµική της 
προσπάθειας αυτής, θα ήταν χρήσιµο να υπογραµµιστεί απλώς το γεγονός 
ότι η διαδικασία σύζευξης της ενεργειακής µε την κλιµατική και την 
τεχνολογική συνιστώσα στην Ένωση[13] αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, το 
πλέον προωθηµένο διεθνώς παράδειγµα µεθοδικής (πολιτικά και θεσµικά) 
µετάβασης στην λεγόµενη «νέα βιοµηχανική επανάσταση».[14]  

Όπως γίνεται φανερό από όλα τα προηγούµενα, η θεσµική, πολιτική, 
τεχνολογική και οικονοµική προσπάθεια στο πλαίσιο της «ενεργειακής 
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δραστηριότητας» των πιο πάνω υπερεθνικών οντοτήτων εντοπίζεται 
παραδοσιακά: α) στα συστήµατα και τις διαδικασίες παραγωγής ενέργειας, 
β) στα θέµατα εµπορικής αξιοποίησης της, γ) στα ζητήµατα εφοδιασµού και 
ασφάλειας, καθώς και δ) στην εν γένει ενεργειακή συνεργασία.[15] Η 
περιβαλλοντική διάσταση της ενέργειας (π.χ. ρύπανση, αλλά και εξάντληση 
των φυσικών πόρων) αποτελεί, ακόµη και σήµερα σε ορισµένες περιπτώσεις 
(π.χ. ΟΠΕΚ), παράπλευρο ζήτηµα δευτερεύουσας σηµασίας. Από την άλλη 
πλευρά, η κοινωνική διάσταση της ενέργειας (π.χ. τεράστιες ανισότητες σε 
ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια, ευθύνες του βιοµηχανικού 
κόσµου) εξακολουθεί να βρίσκεται σχεδόν στο περιθώριο τόσο του 
πολιτικού όσο και ρυθµιστικού ενδιαφέροντος των ανωτέρω διεθνών 
οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της (εν γένει πιο προοδευτικής στα 
ζητήµατα αυτά) Ευρωπαϊκής Ένωσης.[16]  

Το ερώτηµα που γεννάται, κατά συνέπεια, είναι εάν -και σε ποιο 
βαθµό- η πιο πάνω εικόνα έχει αρχίσει να µεταβάλλεται µε την εµφάνιση 
στη διεθνή σκηνή και εν συνεχεία µε την καθιέρωση της έννοιας/αρχής της 
βιώσιµης ανάπτυξης (sustainable development), καθώς και µε τη σταδιακή 
σύζευξη της παραδοσιακής ενεργειακής πολιτικής µε τους νέους πυλώνες 
της «αειφορίας»[17] (κυρίως τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό).  

  
3. Η ενέργεια ως παράγοντας βιώσιµης ανάπτυξης  
  
          3.1. Η διεύρυνση της προβληµατικής  
  
Τις δυο τελευταίες δεκαετίες ορισµένοι νέοι και ιδιαίτερα σηµαντικοί 

παράγοντες συντελούν στη διεύρυνση της σχετικής προβληµατικής σε 
σχέση µε τα ενεργειακά ζητήµατα. Θα µπορούσαν να κωδικοποιηθούν 
συνοπτικά ως εξής:  

- Η έντονη ενεργειακή ανισότητα ανάµεσα στα βιοµηχανικά κράτη 
του Βορρά και ένα µεγάλο αριθµό κρατών του αναπτυσσόµενου κόσµου, 
τα οποία στερούνται ενεργειακών πόρων.[18]  

- Οι αυξανόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατανάλωσης 
ενέργειας (είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 80% περίπου των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου προέρχεται από τον ενεργειακό 
τοµέα).  
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- Σχετικό µε το προηγούµενο είναι και το (οικολογικό και κοινωνικό) 
ζήτηµα της διαγενεακής ισότητας (inter-generational equity), κυρίως σε 
ό,τι αφορά την κατασπατάληση, δηλαδή τη µη βιώσιµη χρήση των 
ενεργειακών πόρων του πλανήτη.  

- Ο προβληµατισµός σχετικά µε τη δυναµική που ενδέχεται να 
επανακτήσει ο τοµέας της πυρηνικής ενέργειας λόγω της πετρελαϊκής 
κρίσης που διανύουµε. Σε αυτόν προστίθενται νέα ζητήµατα ασφάλειας 
(π.χ. κίνδυνοι από τροµοκρατικές επιθέσεις[19]) πέραν των κλασσικών 
προβληµάτων που αφορούν τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.  

- Η σταθερά αυξητική τάση εξάρτησης της πλειονότητας των µελών 
της διεθνούς κοινότητας (καθώς και των κοινωνιών και οικονοµιών τους) 
από τα ορυκτά καύσιµα,[20] κατ’ ακολουθία δε και από λίγα 
πετρελαιοπαραγωγά κράτη όπως και από το πανίσχυρο διεθνές 
πετρελαϊκό λόµπι.  

- Σχετικό µε το προηγούµενο θέµα είναι και το ζήτηµα της 
ανεξέλεγκτης (πλέον) αυξητικής τάσης των τιµών των ορυκτών 
καυσίµων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), γεγονός που εντείνει τις 
υφιστάµενες κοινωνικές ανισότητες ακόµη και εντός των ίδιων των 
δυτικών οικονοµιών.  

Όλοι οι προηγούµενοι παράγοντες (και δεδοµένα) οδήγησαν τον 
ΟΗΕ, ήδη από την δεκαετία του ‘80, να διευρύνει την πολιτική συζήτηση 
για τα θέµατα της ενέργειας, εντάσσοντας την ενεργειακή παράµετρο στις 
προκαταρκτικές και διερευνητικές (τότε) διαδικασίες που αφορούσαν τη 
διαµόρφωση και καθιέρωση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης.  

  
3.2. Από την Επιτροπή Brundtland στη συνδιάσκεψη του 

Γιοχάνεσµπουργκ 
  
Πρώτος σταθµός της προσπάθειας καθιέρωσης της έννοιας της 

βιώσιµης ανάπτυξης ήταν η δηµοσίευση, το 1987, της έκθεσης της 
«Επιτροπής Brundtland», µε τίτλο «Το κοινό µας µέλλον».[21] Το έβδοµο 
κεφάλαιο της έκθεσης,[22] το οποίο ήταν αφιερωµένο στη βιώσιµη 
ενεργειακή πολιτική, περιείχε πρωτοποριακές για την εποχή του ιδέες και 
προτάσεις, όπως για παράδειγµα τη σύνδεση της παραγωγής ενέργειας µε 
τις ανθρώπινες ανάγκες παγκοσµίως και τον συντονισµό µέτρων 
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ενεργειακής αποδοτικότητας και προώθησης της χρήσης ανανεώσιµων 
πηγών. Εξέφραζε επίσης, κυρίως λόγω του ατυχήµατος του Chernobyl το 
οποίο είχε µόλις προηγηθεί, αρκετές επιφυλάξεις ως προς τη χρήση της 
ατοµικής ενέργειας.  

Λίγα χρόνια µετά, το 1992 στο Ρίο,[23] η διεθνής κοινότητα καλείται 
να συζητήσει και να αποφασίσει για µια σειρά από ουσιαστικά ζητήµατα 
και, κυρίως, να οριοθετήσει τη σχέση ανάµεσα στην περιβαλλοντική 
προστασία και την οικονοµική ανάπτυξη. Η έκβαση της συνδιάσκεψης 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα θετική, καθώς υιοθετούνται πολύ σηµαντικά 
συµβατικά αλλά και soft law κείµενα για το περιβάλλον.[24] Παρά ταύτα,  
αν και υιοθετείται η Σύµβαση Πλαίσιο για την κλιµατική αλλαγή (η οποία 
έχει σε µεγάλο βαθµό έµµεση ρυθµιστική επίδραση στον ενεργειακό τοµέα), 
το ζήτηµα της βιώσιµης ενέργειας δεν τέθηκε ως µια αυτοτελής ενότητα στη 
διαδικασία του Ρίο, παρά την έµφαση που είχε δοθεί σε αυτό από την 
Επιτροπή Brundtland.  

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η AGENDA 21 δεν περιέχει 
κάποιο ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια. Περιορίζεται απλώς (εντός του 
κεφαλαίου 9, για την προστασία της ατµόσφαιρας) σε µια ολιγόλογη 
αναφορά στην ανάγκη µείωσης των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί ο 
ενεργειακός τοµέας στην ατµόσφαιρα συνολικά.[25] ∆ιάσπαρτες αναφορές 
µε περιβαλλοντικό χαρακτήρα µπορούν να εντοπιστούν και σε άλλα 
κεφάλαιά της (µεταφορές, βιοµηχανία κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να είναι σε 
θέση να αναδείξουν έναν αυτοτελή -και κυρίως αξιόλογο- ενεργειακό 
προβληµατισµό. Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και σε ό,τι αφορά την 
κοινωνική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής.  

Η ίδια πρακτική επαναλαµβάνεται και αποτυπώνεται, το 2000, στην 
∆ιακήρυξη της Χιλιετίας[26] (Millennium Declaration). Η ∆ιακήρυξη, η 
οποία έχει πρωτίστως κοινωνικό χαρακτήρα, δίδοντας έµφαση στην 
άµβλυνση των παγκόσµιων ανισοτήτων και στην καταπολέµηση της 
φτώχειας, δεν συµπεριλαµβάνει στους στόχους της[27] την κοινωνική 
διάσταση -και αξιοποίηση- της ενέργειας. Αυτό, συνιστά µια σηµαντική 
παράλειψη, καθώς είναι κοινή η διαπίστωση ότι κανείς από τους 
συµφωνηθέντες στόχους της ∆ιακήρυξης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
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χωρίς επαρκή πρόσβαση (των κατοίκων των αναπτυσσόµενων χωρών) σε 
ενεργειακές υπηρεσίες.[28]  

Μια ευδιάκριτη αλλαγή οπτικής από την πλευρά του ΟΗΕ 
παρατηρείται το 2001. Η Επιτροπή για την Βιώσιµη Ανάπτυξη[29] (CSD) 
αποδέχεται, χρησιµοποιώντας µια πολύ σαφή φρασεολογία στην ένατη 
σύνοδό της, ότι ο ρόλος της ενέργειας είναι κοµβικός για την επίτευξη των 
κύριων στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης τόσο σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό 
όσο και σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό πυλώνα της.[30] Η Επιτροπή 
τόνιζε αφενός µεν ότι τα υφιστάµενα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας (στο Βορρά) είναι οπωσδήποτε µη-βιώσιµα (unsustainable) και ως 
εκ τούτου θα πρέπει να µεταβληθούν άµεσα, αφετέρου δε ότι το µεγάλο 
πρόβληµα των παγκόσµιων ανισοτήτων επιδεινώνεται λόγω της µη 
πρόσβασης δισεκατοµµυρίων ανθρώπων σε σύγχρονα ενεργειακά 
συστήµατα και υπηρεσίες.[31]  

Η παραπάνω αλλαγή οπτικής επιβεβαιώνεται, µε αρκετά πιο µεθοδικό 
τρόπο, το 2002 στη συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη (World Summit on Sustainable Development). Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτύπωσης της τάσης αυτής είναι σίγουρα το 
Πλάνο Εφαρµογής[32] της AGENDA 21. Σε αυτό γίνεται µια ενδιαφέρουσα 
προσπάθεια κάλυψης κατά κύριο λόγο του κοινωνικού «ενεργειακού 
ελλείµµατος» της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας δια της αποδοχής των θέσεων 
και διαπιστώσεων της CSD (κατά την ένατη σύνοδό της). Έτσι, το Πλάνο 
Εφαρµογής (κεφ. ΙΙ, παρ. 9) καλεί τη διεθνή κοινότητα να εκλάβει την 
ενέργεια ως παράγοντα -και να την αξιοποιήσει ως εργαλείο- µείωσης του 
παγκόσµιου ποσοστού της φτώχειας, µε χρονικό ορίζοντα το έτος 2015.[33] 
Στην ίδια λογική, η ∆ιακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη (Johannesburg Declaration on Sustainable development) 
συµπεριλαµβάνει την ενέργεια στη λίστα των βασικότερων 
προαπαιτουµένων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.[34]  

Σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιώσιµης ανάπτυξης, 
το Πλάνο Εφαρµογής δεν πρωτοτυπεί, υπενθυµίζοντας απλώς (κεφ. ΙΙΙ, παρ. 
20) την ανάγκη επενδύσεων σε νέες (φιλικότερες προς το περιβάλλον) 
ενεργειακές τεχνολογίες, οι οποίες µάλιστα θα πρέπει να µεταφερθούν (µε 
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κοινά αποδεκτούς όρους) στα αναπτυσσόµενα κράτη. ∆ίδεται επίσης 
έµφαση στο ζήτηµα της επείγουσας αύξησης του µεριδίου των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο παγκόσµιο ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς 
και στη σηµασία υιοθέτησης και εφαρµογής µέτρων για την εξοικονόµηση 
ενέργειας στα βιοµηχανικά κράτη.[35]  

  
          3.3. Ο εποικοδοµητικός ρόλος της CSD  
  
Όλες οι προηγούµενες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι από τις 

παραδοσιακές περιφερειακές, ή θεµατικού χαρακτήρα, πολιτικές και δίκαιο 
για την ενέργεια εισερχόµαστε σταδιακά -αλλά σταθερά- σε µια νέα 
θεώρηση της παγκόσµιας ενεργειακής πολιτικής. Ως καταλύτης φαίνεται 
πως λειτουργεί η ανάγκη διασύνδεσης της ενεργειακής συνιστώσας µε τη 
σύγχρονη πολιτική (και δίκαιο) για την βιώσιµη ανάπτυξη. Η νέα αυτή 
θεώρηση, δηλαδή το «πρασίνισµα» και η «κοινωνικοποίηση» της ενέργειας, 
συνδέεται άµεσα µε τους «παγκοσµιοποιηµένους» πυλώνες της 
περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης (όπως 
ευδιάκριτα καθορίστηκαν στη συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ). Σε κάθε 
περίπτωση, το κρίσιµο ερώτηµα, το οποίο παραµένει ακόµη και σήµερα σε 
µεγάλο βαθµό αναπάντητο, είναι το εξής: πως θα προσφέρουµε περισσότερη 
ενέργεια σε πολύ περισσότερους ανθρώπους (κυρίως στον αναπτυσσόµενο 
κόσµο[36]), µειώνοντας ταυτόχρονα την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση 
της επιλογής αυτής.  

Ο ΟΗΕ, θέλοντας να αντιµετωπίσει πιο συστηµατικά το ζήτηµα της 
ενδυνάµωσης του περιβαλλοντικού, αλλά και του κοινωνικού πυλώνα της 
διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, επανεξέτασε ορισµένες κύριες πτυχές του 
µέσω ενός ειδικού διετούς κύκλου εργασιών της CSD,[37] το 2006 και 2007 
(CSD 14 και 15). Η εν λόγω διαδικασία κατέληξε σε µια σειρά προτάσεων 
που αφορούσαν την αποδοτικότερη ενσωµάτωση της ενεργειακής 
συνιστώσας στην ευρύτερη στρατηγική του ΟΗΕ για την βιώσιµη ανάπτυξη, 
καλύπτοντας τρεις κύριες θεµατικές ενότητες:  

α) Πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες (κυρίως για τα 
αναπτυσσόµενα κράτη),  

β) Πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας (κοινού ενδιαφέροντος 
θεµατική), 
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γ) Προώθηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, καθώς και της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (κοινού ενδιαφέροντος θεµατική).  

  
3.3.1. Η κοινωνική διάσταση της πρώτης θεµατικής  

  
Σε ό,τι αφορά την πρώτη θεµατική ενότητα τόσο η CSD όσο και το 

Πρόγραµµα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) συµφωνούν ότι ο ΟΗΕ 
καλείται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση µιας σύγχρονης, 
βιώσιµης ενεργειακής πολιτικής σε διεθνή κλίµακα. Να συνεισφέρει δηλαδή 
πολιτικά (στο πεδίο της διεθνούς οργάνωσης) και να διευκολύνει τη χρήση 
της ενέργειας ως εργαλείου κοινωνικής ανάπτυξης στις φτωχότερες περιοχές 
του πλανήτη, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διατήρηση µιας σχετικής 
ισσοροπίας ανάµεσα στον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό πυλώνα της.  

Ωστόσο, η θεωρητική οριοθέτηση του ζητήµατος φαίνεται πως απέχει 
πολύ από το να εκφραστεί -και κυρίως να εφαρµοστεί- πρακτικά. Η ίδια η 
CSD αναγνωρίζει ότι παράγοντες όπως η αυξανόµενη ανασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού και η (ανεξέλεγκτα πλέον) ανοδική τιµή των 
ορυκτών καυσίµων ακυρώνουν σχεδόν κάθε προσπάθεια επίτευξης, µε 
κύριο εργαλείο την ενέργεια, των «στόχων της χιλιετίας» για τον 
αναπτυσσόµενο κόσµο.[38] Έτσι, η ενεργειακή κρίση των τελευταίων 
ετών,[39] η επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής,[40] αλλά και η συνεχιζόµενη αύξηση του πληθυσµού 
του πλανήτη βαθαίνουν το χάσµα µεταξύ των αναπτυγµένων και των 
αναπτυσσόµενων κρατών, «ροκανίζοντας» κάθε προσπάθεια από την 
πλευρά του ΟΗΕ για την ενίσχυση της κοινωνικής παραµέτρου της 
ενέργειας. Σε αυτά τα δεδοµένα έρχεται να προστεθεί και η απροθυµία των 
διεθνών ενεργειακών οργανισµών (βλ. ενότητα 2, ανωτέρω) να 
διαµορφώσουν δοµές και θεσµούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση 
µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στις φτωχότερες περιοχές του 
πλανήτη.[41]  

  
          3.3.2. Η περιβαλλοντική και τεχνολογική διάσταση των λοιπών 

θεµατικών  
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«Συγχωνεύοντας» τη συζήτηση ως προς την δεύτερη και τρίτη 
θεµατική ενότητα (της CSD 14 και 15), θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε 
ότι αφορούν την εν γένει περιβαλλοντική και τεχνολογική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής στο επίπεδο του ΟΗΕ. Η περιβαλλοντική διάσταση 
καλύπτεται -σχεδόν εξ ολοκλήρου[42]- από τη διεθνή κλιµατική πολιτική, 
δηλαδή το εν ισχύ πολιτικό και θεσµικό σύστηµα της Σύµβασης Πλαίσιο 
των ΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή[43] (UN/FCCC), αφού ο ενεργειακός 
τοµέας (παγκοσµίως) ευθύνεται για το 80% περίπου των εκποµπών αερίων 
ρύπων που προκαλούν την επιτάχυνση του φαινόµενου του θερµοκηπίου 
(greenhouse gases). Υπό αυτή την έννοια, ο περιβαλλοντικός πυλώνας των 
ενεργειακών πρωτοβουλιών του ΟΗΕ υπερκαλύπτεται από τη διεθνή 
κλιµατική πολιτική, στην οποία εντάσσεται και η προβληµατική γύρω από 
τα ζητήµατα της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της διεθνούς συνεργασίας στους τοµείς 
αυτούς.  

Ως προς τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η CSD διαπιστώνει ότι, 
παρόλο που η τεχνολογία στον τοµέα αυτό έχει εξελιχθεί, τα περισσότερα 
κράτη παραµένουν επιφυλακτικά λόγω των αβεβαιοτήτων που 
εξακολουθούν να υφίστανται σε θέµατα ασφάλειας (π.χ. κίνδυνοι από 
τροµοκρατικές επιθέσεις, ή φυσικές καταστροφές), αλλά και εξ’ αιτίας των 
(κλασσικών) προβληµάτων διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων.[44] 
Παρά το γεγονός ότι η πετρελαϊκή κρίση των τελευταίων ετών 
επανατροφοδοτεί το διάλογο που αφορά το µελλοντικό ρόλο της πυρηνικής 
ενέργειας στο παγκόσµιο ενεργειακό ισοζύγιο, η CSD απέφυγε να φέρει το 
συγκεκριµένο ζήτηµα στο επίκεντρο της εν λόγω διετούς ενεργειακής 
πρωτοβουλίας της.[45]  

Η τεχνολογική συνιστώσα από την άλλη πλευρά, κυρίως δε το ζήτηµα 
της µεταφοράς νέας ενεργειακής τεχνολογίας από το Βορρά προς το Νότο, 
αποτελεί αναµφίβολα έναν από τους πιο ακανθώδεις στόχους των 
προσπαθειών του ΟΗΕ. Οι δύο κυριότερες προϋποθέσεις επίτευξης του 
συγκεκριµένου στόχου (αν εξαιρέσουµε τον παράγοντα της οικονοµικής 
βιωσιµότητας µιας ενεργειακής επένδυσης) είναι η θεσµοθέτηση και 
οικονοµική στήριξη ειδικών χρηµατοδοτικών µηχανισµών ή ταµείων, καθώς 
και η δηµιουργία ενός υποτυπώδους -έστω- κανονιστικού περιβάλλοντος 
από το (αναπτυσσόµενο) κράτος υποδοχής. Και στους δυο συγκεκριµένους 
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τοµείς ωστόσο, η υπάρχουσα κατάσταση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί 
επαρκής. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, η υφιστάµενη διεθνής ενεργειακή 
οργάνωση δεν έχει κατορθώσει να δηµιουργήσει επενδυτικούς µηχανισµούς 
παρόµοιους µε αυτούς του Οργανισµού Αραβικών Πετρελαιο-Εξαγωγικών 
Κρατών (OAPEC).[46] Από την άλλη πλευρά, τα στατιστικά στοιχεία 
αποδεικνύουν ότι τα περισσότερα αναπτυσσόµενα κράτη αδυνατούν ή δεν 
επιθυµούν να θεσπίσουν το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για την 
υποδοχή επενδυτικών προγραµµάτων στον ενεργειακό τοµέα.[47]  

Στο πεδίο της διεθνούς κλιµατικής πολιτικής αντιθέτως, ο νεωτερικός 
Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης[48] (Clean Development Mechanism) του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο έχει καταφέρει να καλύψει, ως ένα βαθµό, τις 
ελλείψεις που προηγουµένως επισηµάνθηκαν. Ως «µηχανισµός της 
αγοράς»[49] έχει καταφέρει µέσα σε λίγα µόλις χρόνια να κινητοποιήσει τις 
δυνάµεις της προς την κατεύθυνση του «πρασινίσµατος» της ενέργειας στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο. Μέσω του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης 
πραγµατοποιούνται πολύ ενδιαφέρουσες (από αναπτυξιακή και 
περιβαλλοντική σκοπιά) επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Πρόκειται για ένα σύστηµα 
συνεργασιών και συµπράξεων το οποίο έχει καταφέρει, λόγω της δυναµικής 
του, α) να ξεπεράσει τις αρχικές (και βάσιµες) ηθικές και νοµικές ενστάσεις 
εναντίον του,[50] και β) να καθιερωθεί ως ένας από τους σηµαντικότερους 
πυλώνες τεχνολογικής συνεργασίας Βορρά-Νότου, προσφέροντας το πιο 
σύγχρονο παράδειγµα στο πεδίο της βιώσιµης ενεργειακής πολιτικής.  

  

4. Συµπερασµατικές σκέψεις  
  
Οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις της έννοιας/αρχής της βιώσιµης 

ανάπτυξης, αλλά και οι πραγµατικές ανάγκες, τις οποίες καλείται να 
αντιµετωπίσει στο στάδιο της εφαρµογής, διαφοροποιούνται σε σηµαντικό 
βαθµό. Και στο ζήτηµα της βιώσιµης ενέργειας οι προβληµατισµοί, οι 
ανάγκες και οι προτεραιότητες των κοινωνιών και οικονοµιών του Βορρά 
απέχουν πολύ από αυτές του αναπτυσσόµενου κόσµου. Η υφιστάµενη δοµή, 
αλλά και οι προτεραιότητες της διεθνούς οργάνωσης στο χώρο της 
ενέργειας δεν διευκολύνουν την (υπερ-εικοσαετή πλέον) αναζήτηση από την 
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πλευρά του ΟΗΕ µιας αναπτυξιακά ισορροπηµένης, κοινωνικά δίκαιης και 
φιλικής προς το περιβάλλον (µε άλλα λόγια βιώσιµης) ενεργειακής 
πολιτικής.  

Κοιτώντας προς την πλευρά του περιβαλλοντικού πυλώνα, η 
γενικότερη εικόνα είναι σχετικά ενθαρρυντική. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς 
στην ύπαρξη και εξέλιξη της διεθνούς κλιµατικής πολιτικής, η οποία έχει 
ενσωµατώσει τις περισσότερες πτυχές της προβληµατικής που αφορούν το 
«πρασίνισµα» της ενέργειας. Στο πλαίσιο της «κλιµατικής» αυτής 
προσπάθειας, ο ΟΗΕ έχει καταφέρει να θέσει σε λειτουργία έναν ειδικό 
διεθνή µηχανισµό ενεργειακής (κυρίως) συνεργασίας Βορρά - Νότου. Από 
την άλλη πλευρά, ο κοινωνικός πυλώνας της ενέργειας παραµένει 
θεωρητικός περισσότερο, δηλαδή µάλλον υποτυπώδης από πρακτική 
σκοπιά. Για το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο 
βιοµηχανικός κόσµος ή οι «κοινωνικά αδιάφοροι» ενεργειακοί οργανισµοί. 
Μερίδιο ευθύνης φαίνεται πως έχουν και τα ίδια τα αναπτυσσόµενα κράτη. 
Την ήδη προβληµατική κατάσταση περιπλέκει ακόµη περισσότερο µια 
σειρά άλλων παραγόντων, όπως η εντεινόµενη πετρελαϊκή κρίση των 
τελευταίων ετών. Προς το παρόν πάντως, τις διψασµένες για ενέργεια 
οικονοµίες και κοινωνίες του Βορρά απασχολούν περισσότερο οι 
αναδυόµενοι ανταγωνιστές τους στην Ασία και ελάχιστα άλλα ζητήµατα, 
όπως για παράδειγµα η «ενεργειακή υποστήριξη» των στόχων της Χιλιετίας.  

  
  

 
Οι 10 πιο Ενεργειακά Αυτόνοµες Χώρες 
 

Μπορεί η Ελλάδα να είναι κατά κοινή οµολογία πλούσια χώρα σε 
δυναµικό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, το δυναµικό αυτό ωστόσο 
παραµένει ανεκµετάλλευτο. Αυτό αποδεικνύει η λίστα της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής Ενέργειας (International Energy Agency), για τις πιο αυτόνοµες 
ενεργειακά χώρες και στην οποία η χώρα µας βρίσκεται στις τελευταίες 
θέσεις. Η λίστα καταρτίστηκε µετά από εξέταση παραµέτρων, όπως το πόσο 
ανεξάρτητη είναι µια χώρα από τα ορυκτά καύσιµα, σε συνάρτηση µε το 
ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, αλλά και το βαθµό εκµετάλλευσης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Σε αντίθεση µε την Ελλάδα, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται 
χώρες µε προηγµένη τεχνογνωσία στα ανανεώσιµα, όπως η Ιαπωνία και η 
∆ανία, αλλά και χώρες-έκπληξη όπως οι παραγωγοί ορυκτών καυσίµων 
Βρετανία και Γερµανία. Ισραήλ, Αυστρία και Ελβετία, που επίσης 
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βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, µας υπενθυµίζουν ότι ανεξάρτητα από το 
µέγεθος, µια χώρα µπορεί να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει 
και να είναι ενεργειακά αυτόνοµη. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Επιτροπή, η Ιαπωνία βρίσκεται στην 
πρώτη θέση, κυρίως εξαιτίας του µεγάλου αριθµού υδροηλεκτρικών έργων, 
αλλά και των πυρηνικών µονάδων, που βοηθούν στις εξαιρετικές επιδόσεις 
της χώρας στη µείωση των εκποµπών CO2. Η Ιαπωνία εκµεταλλεύεται 
επίσης τα νησιά και τις βραχονησίδες της. 

∆εν αποτελεί έκπληξη, η δεύτερη θέση της ∆ανίας, που θεωρείται από 
τις πλέον ανεπτυγµένες χώρες στον τοµέα των ΑΠΕ. Τα ανανεώσιµα 
καταλαµβάνουν σηµαντικό µερίδιο στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 
Μάλιστα ήδη από το 1973 η κυβέρνηση της ∆ανίας, επιβάλει δασµούς και 
φόρους στα ορυκτά καύσιµα, δίνοντας επιπλέον κίνητρα για τις "πράσινες" 
επενδύσεις. 

Εκείνο που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι η Ελβετία –που 
βρίσκεται στην τρίτη θέση– είναι η πρώτη χώρα στον κόσµο που σχεδίασε 
αυτόνοµα ενεργειακά κτίρια. Το 2004 η ενεργειακή αυτονοµία της χώρας 
αυξήθηκε κατά 24%, καθώς εξελίχθηκε περαιτέρω η τεχνολογία των 
βιοκλιµατικών κτιρίων (θέρµανση µε βιοµάζα, ηλιακοί συλλέκτες κ.α.). 

Το Χονγκ Κόνγκ που ακολουθεί στην τέταρτη θέση ξοδεύει για την 
κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών (σε ποσοστό ΑΕΠ), επτά φορές 
λιγότερα χρήµατα απ’ ό,τι η Κίνα. Παρουσιάζει καλές επιδόσεις στην 
ανάπτυξη αιολικών πάρκων, ενώ στη χώρα αποφεύγεται η κατασκευή 
µεγάλων ενεργοβόρων βιοµηχανιών. 

Η Ιρλανδία βρίσκεται στην πέµπτη θέση, καθώς µε το νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο που υιοθέτησε κατάφερε να προσελκύσει επιχειρήσεις 
της νέας οικονοµίας, λιγότερο ενεργοβόρες. Πρόκειται για επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς των ηλεκτρονικών και της 
φαρµακοβιοµηχανίας, οι οποίες βοήθησαν στη σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ, 
χωρίς ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας. 

Η Μεγάλη Βρετανία είναι η µεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα κάνει εισαγωγές 
ορυκτών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών της. Ωστόσο οι 
συστηµατικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, φέρνουν 
αποτέλεσµα και η χώρα κατατάσσεται στην έκτη θέση. Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα της βρετανικής κυβέρνησης το 2012, όταν και θα διοργανωθούν 
οι Ολυµπιακοί αγώνες του Λονδίνου, το 25% της κατανάλωσης ενέργειας 
θα καλύπτεται από ανανεώσιµα. 

Ακολουθεί το Ισραήλ, το οποίο δε διαθέτει εγχώριους ενεργειακούς 
πόρους, και ίσως για αυτόν το λόγο έχει καταφέρει να επιτύχει 
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αξιοσηµείωτες επιδόσεις στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και 
της εκµετάλλευσης του ήλιου. 

Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, που ξεκίνησαν στην Ιταλία τα προηγούµενα 
χρόνια, φέρνουν καρπούς και η γειτονική χώρα, που στο παρελθόν ήταν από 
τις πλέον ενεργοβόρες, βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας. Εκτός από 
τις γνωστές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η Ιταλία πρωτοπορεί και στον 
τοµέα της κυµατικής ενέργειας µε τα τέσσερα εργοστάσια που 
εκµεταλλεύονται τα κύµατα της Αδριατικής. 

Η Γερµανία µαζί µε την Ελλάδα είναι οι µεγαλύτεροι 
λιγνιτοπαραγωγοί της Ε.Ε. Με τη διαφορά ότι οι Γερµανοί εκτός από 
άνθρακα έχουν αναπτύξει σε σηµαντικό βαθµό τα αιολικά, αλλά και τα 
φωτοβολταϊκά, επενδύοντας σηµαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ. Το γεγονός αναγνωρίζεται από την ΙΕΑ που κατατάσσει τη χώρα στην 
ένατη θέση της λίστας. 

Τη δεκάδα των "πράσινων" πρωταθλητών της ενεργειακής 
αυτονοµίας κλείνει η Αυστρία, που είναι πρωτοπόρος χώρα στην ανάπτυξη 
υδροηλεκτρικών µονάδων. Η χώρα έχει προχωρήσει στην εκµετάλλευση του 
συνόλου του υδροδυναµικού της, καλύπτοντας από τα νερά των ποταµών 
και των λιµνών το 50% των αναγκών της σε ενέργεια. 

 
Η χώρα µας αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4-5 

% το χρόνο. Τα επόµενα 10 χρόνια θα χρειαστούν επενδύσεις 10-12 δις 
ευρώ για την κάλυψη των ενεργειακών µας αναγκών. Επειδή γίνεται πολύς 
θόρυβος τελευταία για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, παρουσιάζω 
σήµερα ένα ωραίο διάγραµµα που δείχνει τις εκποµπές CO2 ανά 
παραγώµενη MWh, από τις διάφορες θερµικές τεχνολογίες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. ∆εδοµένο είναι επίσης ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να 
µπαίνουν στο σύστηµα περίπου 1000 MW (εξαιτίας και της απόσυρσης των 
παλιών και µη αποδοτικών µονάδων). (Ελπίζω µόνο οι επιτροπές 
παρακολούθησης του ΥΠΕΧΩ∆Ε να κρύβουν κανένα νούµερο γιατί την 
επόµενη φορά που θα µας πετάξουν έξω από τη σύµβαση του Κυότο θα 
είναι γιατί αυξήσαµε τη θερµοκρασία του πλανήτη !). Αυτή τη στιγµή η 
απόδοση της µονάδας της Μεγαλόπολης είναι πολύ χαµηλή (~27 %) αλλά οι 
καινούριες µονάδες είναι πολύ πιο αποδοτικές. 
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Όπως φαίνεται από το διάγραµµα οι µονάδες φυσικού αερίου είναι λιγότερο 
επιβλαβείς ως προς το CO2. Όµως σηµειώνουµε και το υψηλότερο κόστος της 
ενέργειας που παράγεται λόγω της αυξηµένης τιµής. Εποµένως διαλέγει 
κανείς και παίρνει. 
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Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας για τη θέρµανση χώρων (κατοικιών και γραφείων), τα µέσα 
µεταφοράς, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη 
λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων. Με την πρόοδο της οικονοµίας και 
την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ολοένα. 
Στις µέρες µας, το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιµοποιούµε 
προέρχεται από τις συµβατικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο η 
βενζίνη και ο άνθρακας. Πρόκειται για µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που 
αργά η γρήγορα θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που 
προέρχεται από αυτές τις πηγές δηµιουργούν µια σειρά από περιβαλλοντικά 
προβλήµατα µε αιχµή τους, το γνωστό σε όλους µας, φαινόµενο του 
θερµοκηπίου.  

Από την άλλη πλευρά, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
ανανεώνονται µέσω του κύκλου της φύσης και θεωρούνται πρακτικά 
ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεµος, τα ποτάµια , οι οργανικές ύλες όπως το 
ξύλο και ακόµη τα απορρίµµατα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι 
πηγές ενέργειας που προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Υπάρχουν σε 
αφθονία στο φυσικό µας περιβάλλον και είναι οι πρώτες µορφές ενέργειας 
που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, µέχρι τις αρχές του 
20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική χρήση του άνθρακα και των 
υδρογονανθράκων.  

Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για 
την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονοµικά αποδοτικών τεχνολογιών που 
δεσµεύουν το δυναµικό τους παρουσιάσθηκε αρχικά µετά την πρώτη 
πετρελαϊκή χρήση του 1979 και παγιώθηκε την επόµενη δεκαετία, µετά τη 
συνειδητοποίηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Για 
πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν µία σηµαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, 
µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
Συνεισφέρουν σηµαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συµβάλλοντας στη 
µείωση της εξάρτησης από το ακριβό και εισαγόµενο πετρέλαιο και στην 
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασµού. Παράλληλα, 
συντελούν και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η αξιοποίησή 
τους δεν το επιβαρύνει, αφού δεν συνοδεύεται από παραγωγή ρύπων ή 
αερίων που ενισχύουν τον κίνδυνο για κλιµατικές αλλαγές. Έχει πλέον 
διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τοµέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το µετασχηµατισµό και τη χρήση των 
συµβατικών καυσίµων.  
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Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναµικό ΑΠΕ, οι οποίες µπορούν να 
προσφέρουν µια πραγµατική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των 
ενεργειακών µας αναγκών.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ  
 
Τα κύρια πλεονεκτήµατα των ΑΠΕ, είναι τα εξής:  
Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη 

µείωση της εξάρτησης από συµβατικούς ενεργειακούς πόρους. 
Απαντούν στο ενεργειακό πρόβληµα για τη σταθεροποίηση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του 
θερµοκηπίου. Επιπλέον, υποκαθιστώντας τους σταθµούς παραγωγής 
ενέργειας από συµβατικές πηγές οδηγούν σε ελάττωση εκποµπών από 
άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη 
βροχή. 
Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 

ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού 
σε εθνικό επίπεδο. 
Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του 

ενεργειακού συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας 
έτσι τα συστήµατα υποδοµής και µειώνοντας τις απώλειες από τη µεταφορά 
ενέργειας. 
Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών 

πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των ενεργειακών αναγκών των 
χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών, 
αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή). 
Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις 

διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των 
συµβατικών καυσίµων. 
Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων 

εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 
Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την 

αναζωογόνηση οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένων περιοχών και 
πόλο για την τοπική ανάπτυξη, µε την προώθηση ανάλογων επενδύσεων 
(π.χ. καλλιέργειες θερµοκηπίου µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας). 
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Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
όπως η ηλιακή, αιολική, γεωθερµική και ενέργεια βιοµάζας έχουν τη 
µικρότερη επίδραση στο περιβάλλον. Αυτές οι "φιλικές προς το 
περιβάλλον" πηγές ενέργειας δίνουν στον καταναλωτή ένα εναλλακτικό 
τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν µε τη χρήση άνθρακα, 
πυρηνικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου και µεγάλων 
υδροηλεκτρικών µονάδων. Σήµερα οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύµατος που λειτουργούν µε άνθρακα παράγουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσµο. Όµως αυτή η φτηνή µέθοδος προκαλεί τη 
µεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον µε την εκποµπή τοξικών αερίων. 
Αυτά τα τοξικά αέρια, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου, σε 
συνδυασµό µε το νερό της βροχής δηµιουργούν την όξινη βροχή και 
συµβάλλουν στη αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη. 
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Στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνονται οι εγκατεστηµένες δυναµικότητες 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (εκτός µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) το 
2006 στις 6 πρώτες χώρες, στην Ε.Ε. και παγκοσµίως. Ουσιαστικά η αιολική 
ενέργεια κυριαρχεί ενώ και τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα έχουν µεγάλη 
δυναµική κυρίως όµως στην Κίνα. 
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Παγκόσµια ∆ιαθέσιµες Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  
 
Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσίευση του Marc Jacobsen (καθηγητή του 
Στάνφορντ) υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εκµετάλευσης των σηµερινών 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σχεδόν µηδαµινή εκµετάλευση των ΑΠΕ 
παγκοσµίως. 
 

 
Η µελέτη επίσης αξιολογεί πολύ θετικά την αιολική ενέργεια ενώ 

υποβαθµίζει πολύ τη σηµασία της βιοαιθανόλης και θεωρεί ως 
αναποτελεσµατικά τα φωτοβολταϊκά. 
  

Στα παρακάτω σχήµατα φαίνονται µερικά από σχέδια της Ε.Ε. για την 
απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιµα. Ουσιαστικά από πολλούς 
προτείνεται η εκµετάλευση της ηλιακής δυναµικής της Σαχάρας και της 
Ν.Ευρώπης και της αιολικής ενέργειας της Β. Ευρώπης. 
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Χρόνος Ανάµεσα στο Σχεδιασµό και στη Λειτουργία Ενεργειακών 
Μονάδων 
 

Ο χρόνος που απαιτείται για να υλοποιηθεί µια ενεργειακή επένδυση 
από τη στιγµή που θα σχεδιαστεί και θα προγραµµατιστεί αναγράφεται 
καθώς και η διάρκεια ζωής κάθε µονάδας. Οι παράµετροι που καθορίζουν 
το χρονικό διάστηµα είναι πολλοί (ύψος επένδυσης, τοποθεσία, τεχνολογία, 
κ.α.). Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από µελέτη του καθηγητή του 
Στανφορντ, Mark Jacobsen. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τη µελέτη, τα παραπάνω 
στοιχεία ισχύουν για σοβαρές χώρες (Η.Π.Α., Γερµανία, Ιαπωνία). Στην 
Ελλάδα πρέπει να προσθέσει κανείς και επιπλέον χρόνια καθώς έχει να 
αντιµετωπίσει την ανικανότητα, την αδιαφορία και τη διαφθορά του 
ελληνικού δηµοσίου 
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Ηλιακή ενέργεια 

Ο ήλιος εκπέµπει τεράστια ποσότητα ενέργειας ηµερησίως. Η ηλιακή 
ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού µε δύο τρόπους. 
Θερµικές και φωτοβολταϊκές εφαρµογές. Η πρώτη είναι η συλλογή της 
ηλιακής ενέργειας για να παραχθεί θερµότητα, κυρίως για τη θέρµανση του 
νερού και τη µετατροπή του σε ατµό για την κίνηση τουρµπίνων. Στη 
δεύτερη εφαρµογή τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν το φως του 
ήλιου σε ηλεκτρισµό µε τη χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών. 
Αυτή η τεχνολογία που εµφανίστηκε στις αρχές του 1970 στα διαστηµικά 
προγράµµατα των ΗΠΑ έχει µειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρισµού µε 
αυτόν τον τρόπο από $300 σε $4 το Watt. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 
χρησιµοποιούνται κυρίως σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές όπου 
η σύνδεση µε το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. Αν και όλη η γη δέχεται την 
ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητά της εξαρτάται κυρίως από τη γεωγραφική 
θέση, την ηµέρα, την εποχή και τη νεφοκάλυψη. Η έρηµος δέχεται περίπου 
το διπλάσιο ποσό ηλιακής ενέργειας από άλλες περιοχές. 

Όπως είδαµε ο ήλιος είναι η βασική πηγή ενέργειας του πλανήτη µας. 
Ο Ήλιος ( εκ του αβέλιος - αέλιος - ηέλιος = ο ακτινοβολών, ο πυρπολών) 
είναι απλανής αστέρας µέσου µεγέθους που λόγω των µεγάλων 
θερµοκρασιών των στοιχείων που τον συνθέτουν, µεταξύ των οποίων και το 
υδρογόνο, τα µόρια αλλά και τα άτοµά τους βρίσκονται σε µια κατάσταση " 
νέφους " θετικών και αρνητικών φορτίων ή κατάσταση πλάσµατος, όπως 
ονοµάστηκε. 

Σ' αυτές τις θερµοκρασίες, µερικών εκατοµµυρίων οC, οι ταχύτατα 
κινούµενοι πυρήνες υδρογόνου (H) συσσωµατώνονται, υπερνικώντας τις 
µεταξύ τους απωστικές ηλεκτροµαγνητικές δυνάµεις και δηµιουργούν 
πυρήνες του στοιχείου ηλίου (Ηe). Η πυρηνική αυτή αντίδραση -σύντηξη 
πυρήνων- είναι εξώθερµη και χαρακτηρίζεται από τη γνωστή µας έκλυση 
τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας ή θερµότητας ή όπως συνηθίζεται να 
λέγεται, ηλιακής ενέργειας, που ακτινοβολείται προς όλες τις κατευθύνσεις 
στο διάστηµα. 
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Οι αναλύσεις των ακτίνων του Ήλιου έδειξαν ότι αποτελείται κυρίως από 
υδρογόνο και ήλιο. 
 

Αν και αυτό συµβαίνει συνεχώς εδώ και 5 δισεκατοµµύρια χρόνια 
περίπου, ο ήλιος διαθέτει τεράστιες ποσότητες υδρογόνου και δεν 
αναµένεται να υπάρξει µείωση της ενέργειας που ακτινοβολείται από αυτόν. 
Στο µεγαλύτερο τµήµα της χώρα µας η ηλιοφάνεια διαρκεί περισσότερες 
από 2700 ώρες το χρόνο. Στη ∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο εµφανίζει 
τις µικρότερες τιµές κυµαινόµενη από 2200 ως 2300 ώρες, ενώ στη Ρόδο 
και τη νότια Κρήτη ξεπερνά τις 3100 ώρες ετησίως. 
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Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

Η "καρδιά" ενός ενεργητικού ηλιακού συστήµατος είναι ο ηλιακός 
συλλέκτης που είναι συνήθως τοποθετηµένος στην ταράτσα ή στη στέγη 
ενός σπιτιού 
 

  

Ηλιακός συλλέκτης 
 

 
. Ηλιακό χωριό στην Πεύκη Αττικής 
(Πηγή: Εγχειρίδιο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ΚΑΠΕ-1998) 
 

Ο συλλέκτης αυτός περιλαµβάνει µια µαύρη, συνήθως επίπεδη 
µεταλλική επιφάνεια, η οποία απορροφά την ακτινοβολία και θερµαίνεται. 
Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές κάλυµµα 
(συνήθως από γυαλί ή πλαστικό) που παγιδεύει τη θερµότητα (φαινόµενο 
θερµοκηπίου). Σε επαφή µε την απορροφητική επιφάνεια τοποθετούνται 
λεπτοί σωλήνες µέσα στους οποίους διοχετεύεται κάποιο υγρό, που απάγει 
την θερµότητα και τη µεταφέρει, µε τη βοήθεια µικρών αντλιών 
(κυκλοφορητές), σε µια µεµονωµένη δεξαµενή αποθήκευσης. Το πιο απλό 
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και διαδεδοµένο σήµερα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα θέρµανσης νερού είναι 
ο γνωστός µας ηλιακός θερµοσίφωνας. 
 
 

 
∆ιάγραµµα ηλιακού θερµοσίφωνα 

 

 

Με τη βοήθεια παραβολικών ανακλαστικών δίσκων, η ηλιακή 
ακτινοβολία µπορεί να συγκεντρωθεί στο εστιακό σηµείο 600 ως 2000 
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φορές περισσότερο από τη συνήθη και η θερµοκρασία να ανέλθει στους 800 
ως 1500 οC. Η θερµότητα που συλλέγεται µε τις παραπάνω µεθόδους 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή υπέρθερµου ατµού, ο οποίος κινεί µια 
ηλεκτρογεννήτρια. Έτσι µε τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µπορούµε να 
παράγουµε και ηλεκτρική ενέργεια.  

Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα είναι όσα συλλέγουν την ηλιακή 
ακτινοβολία, και στη συνέχεια τη µεταφέρουν µε τη µορφή θερµότητας σε 
νερό, σε αέρα ή σε κάποιο άλλο ρευστό. Η τεχνολογία που εφαρµόζεται 
είναι αρκετά απλή και υπάρχουν πολλές δυνατότητες εφαρµογής της σε 
θερµικές χρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών. Η επιφάνεια ηλιακών 
συστηµάτων που βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα µας είναι περίπου 
2.800.000 m 2 (στοιχεία 2001). Ήδη, περισσότερες από 1.000.000 ελληνικές 
οικογένειες καλύπτουν περίπου 80% των ετησίων αναγκών τους σε ζεστό 
νερό χρήσης µε ηλιακό θερµοσίφωνα. Η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών 
και η ποιότητα τους γενικά έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα 
είναι ο µεγαλύτερος εξαγωγέας σε όλη την Ευρώπη και µάλιστα σε χώρες 
µε ιδιαίτερη βιοµηχανική παράδοση, όπως η Γερµανία.  

Ένα τυπικό σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από 
επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της θερµότητας και 
σωληνώσεις. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από το συλλέκτη και η 
συλλεγόµενη θερµότητα µεταφέρεται στο δοχείο αποθήκευσης. Οι επίπεδοι 
ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κτιρίου, µε 
νότιο προσανατολισµό και κλίση 30°-60° ως προς τον ορίζοντα, ώστε να 
µεγιστοποιηθεί το ποσό της ακτινοβολίας που συλλέγεται ετησίως.  

Πέρα από την οικιακή χρήση, η οποία είναι και η πιο διαδεδοµένη 
σήµερα, ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
οπουδήποτε απαιτείται θερµότητα χαµηλής θερµοκρασιακής στάθµης. Έτσι, 
η χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ψύξης, για τον κλιµατισµό 
χώρων και άλλες εφαρµογές, εµφανίζεται ως µία από τις πολλά 
υποσχόµενες προοπτικές, λόγω της αυξηµένης ηλιακής ακτινοβολίας 
ακριβώς την εποχή που απαιτούνται τα ψυκτικά φορτία. Υπάρχουν ήδη 
µερικές επιτυχηµένες εφαρµογές τέτοιων συστηµάτων στη χώρα µας και 
αναµένεται να έχουν ταχεία ανάπτυξη. 

Μια άλλη εφαρµογή που έχει εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι 
ο συνδυασµός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης χώρων µε 
ενεργητικά ηλιακά συστήµατα. Η χρήση των συστηµάτων αυτών στις 
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ελληνικές κλιµατικές συνθήκες για τη θέρµανση χώρων, θεωρείται τεχνικά 
αλλά και οικονοµικά αποδοτική, αν συνδυαστεί µε την κατάλληλη 
µελέτη/κατασκευή του κτιρίου (καλή µόνωση, εκµετάλλευση των 
παθητικών ηλιακών ωφελειών, κ.λπ.) και τη συνεργασία του χρήστη. 
Μπορεί να εξοικονοµήσει συµβατική ενέργεια σε νέα ή παλιά κτίρια, στα 
οποία έχουν ληφθεί όλα τα εφικτά µέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
απωλειών και τη µεγιστοποίηση της οικονοµικότητας της εγκατάστασης. 
Είναι πάντως, πολύ σηµαντικός ο σωστός σχεδιασµός του ηλιακού 
συστήµατος και η προσεκτική εξέταση της οικονοµικότητας της 
εγκατάστασης για την αποφυγή λανθασµένων επιλογών και τη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης.  

 

Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα 

Είναι τα δοµικά στοιχεία ενός κτιρίου που υποβοηθούν την καλύτερη 
άµεση ή έµµεση εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση ή το 
δροσισµό του κτιρίου.  

 

 
 Νότιος προσανατολισµός κτιρίου 
 

Προϋπόθεση για την εφαρµογή σ' ένα κτήριο παθητικών ηλιακών 
συστηµάτων είναι η θερµοµόνωσή του, ώστε να περιοριστούν οι θερµικές 
απώλειες (χρήση κατάλληλων υλικών και διπλών τζαµιών, στεγανοποίηση, 
κ.ά.). Η αρχή λειτουργίας των παθητικών συστηµάτων θέρµανσης βασίζεται 
στο "φαινόµενο του θερµοκηπίου" ενώ τα παθητικά συστήµατα δροσισµού 
βασίζονται στην ηλιοπροστασία του κτηρίου, δηλαδή στην παρεµπόδιση της 
εισόδου των ανεπιθύµητων κατά τη θερινή περίοδο ακτινών του ήλιου στο 
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κτήριο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση µόνιµων ή κινητών σκίαστρων 
(πρόβολοι, τέντες, περσίδες, κληµαταριές κ.ά.) που τοποθετούνται 
κατάλληλα, καθώς και µε τη διευκόλυνση της φυσικής κυκλοφορίας του 
αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων. 
 

 
 

Τα µεγάλα παράθυρα και ο νότιος προσανατολισµός του κτηρίου 
εκµεταλλεύονται καλύτερα την ηλιακή ενέργεια 
 

 Φωτισµός κτιρίου από τον ήλιο 
 

Ένα κτήριο που περιλαµβάνει παθητικά συστήµατα θέρµανσης, 
δροσισµού ή ακόµη και φυσικού φωτισµού, κατασκευασµένο εξαρχής ή 
τροποποιηµένο, ονοµάζεται "βιοκλιµατικό κτήριο" και είναι δυνατό να 
καλύψει µεγάλο µέρος των ενεργειακών του αναγκών από την άµεση ή 
έµµεση αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας 
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Βιοκλιµατική θέρµανση και ψύξη 
 

Με τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, δηλαδή όλα τα κατάλληλα 
σχεδιασµένα και συνδυασµένα δοµικά στοιχεία των οικοδοµικών 
κατασκευών (κτηρίων) που υποβοηθούν την καλύτερη άµεση ή έµµεση 
εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είτε για τη θέρµανση των κτηρίων το 
χειµώνα είτε για το δροσισµό τους το καλοκαίρι. 
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 Κατοικίες σχεδιασµένες για την καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας 
 

Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της 
συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.  

Η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια επιτυγχάνεται 
µε απλές µεθόδους και τεχνικές, µε τον κατάλληλο σχεδιασµό των κτιρίων 
(βιοκλιµατική αρχιτεκτονική) και µε συστήµατα και τεχνολογίες, όπως τα 
παθητικά ηλιακά συστήµατα. 

 Τι είναι η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και τι  περιλαµβάνει ο 
βιοκλιµατικός σχεδιασµός: 

Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασµό κτιρίων και 
χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών - υπαίθριων) µε βάση το τοπικό κλίµα, 
µε σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, 
αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά 
και τα φυσικά φαινόµενα του κλίµατος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιµατικού 
σχεδιασµού αποτελούν τα παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στα 
κτίρια µε στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών (π.χ. ήλιο, 
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αέρα - άνεµο, βλάστηση, νερό, έδαφος, ουρανό) για θέρµανση, ψύξη και 
φωτισµό των κτιρίων.  
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός εξαρτάται από το τοπικό κλίµα και βασίζεται 
στις παρακάτω αρχές:  
  Θερµική προστασία των κτιρίων τόσο το χειµώνα, όσο και το καλοκαίρι 

µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών που εφαρµόζονται στο εξωτερικό 
κέλυφος των κτιρίων, ιδιαίτερα µε την κατάλληλη θερµοµόνωση και 
αεροστεγάνωση του κτιρίου και των ανοιγµάτων του.  
  Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση των κτιρίων τη 
χειµερινή περίοδο και για φυσικό φωτισµό όλο το χρόνο. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τον προσανατολισµό των χώρων και ιδιαίτερα των 
ανοιγµάτων (ο νότιος προσανατολισµός είναι ο καταλληλότερος) και την 
διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων ανάλογα µε τις θερµικές τους ανάγκες 
και µε τα παθητικά ηλιακά συστήµατα που συλλέγουν την ηλιακή 
ακτινοβολία και αποτελούν «φυσικά» συστήµατα θέρµανσης, αλλά και 
φωτισµού.  
  Προστασία των κτιρίων από τον καλοκαιρινό ήλιο, κυρίως µέσω της 
σκίασης, αλλά και της κατάλληλης κατασκευής του κελύφους.  
  Αποµάκρυνση της θερµότητας που το καλοκαίρι συσσωρεύεται µέσα στο 
κτίριο µε φυσικό τρόπο προς το εξωτερικό περιβάλλον µε συστήµατα και 
τεχνικές παθητικού δροσισµού, όπως ο φυσικός αερισµό, κυρίως µε τον 
φυσικό αερισµό τις νυχτερινές ώρες.  
  Βελτίωση - ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών µέσα στους χώρους 
έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα και ευχάριστα  
  Εξασφάλιση επαρκούς ηλιασµού και ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας 
για φυσικό φωτισµό των κτιρίων, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει 
επάρκεια και οµαλή κατανοµή του φωτός µέσα στους χώρους.  
  Βελτίωση του κλίµατος έξω και γύρω από τα κτίρια, µε τον βιοκλιµατικό 
σχεδιασµό των χώρων γύρω και έξω από τα κτίρια και εν γένει, του 
δοµηµένου περιβάλλοντος, ακολουθώντας όλες τις παραπάνω αρχές.  

Τι είναι τα Παθητικά Συστήµατα Θέρµανσης - ∆ροσισµού Φωτισµού  
Τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα είναι αναπόσπαστα κοµµάτια – δοµικά 
στοιχεία ενός κτιρίου που λειτουργούν χωρίς µηχανολογικά εξαρτήµατα ή 
πρόσθετη παροχή ενέργειας και µε φυσικό τρόπο θερµαίνουν, αλλά και 
δροσίζουν τα κτίρια. Τα Παθητικά Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ενός κτιρίου 
συνεπάγεται τη συνύπαρξη και συνδυασµένη λειτουργία όλων των 
συστηµάτων, ώστε να συνδυάζουν θερµικά και οπτικά οφέλη καθ΄όλη τη 
διάρκεια του έτους.  
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Σηµεία που θα πρέπει να συγκρατήσουµε:  
  Τα κτίρια είναι σηµαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε 

µεγάλο βαθµό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή, 
προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.  
  Ζώντας µέσα στα κτίρια, µπορούµε να κάνουµε τη ζωή µας πιο άνετη, να 
προστατεύσουµε το περιβάλλον και την υγεία µας και να βελτιώσουµε την 
ποιότητα διαβίωσής µας. Μπορούµε λοιπόν να τα χρησιµοποιούµε 
ορθολογικά για το σκοπό αυτό.  
  Η ενέργεια που καταναλώνουµε στα κτίρια κοστίζει. Αξίζει να 
αναρωτηθούµε για το ποιος πληρώνει αυτή την κατανάλωση και για ποιο 
σκοπό.  
  Όλοι επηρεάζουµε την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία 
διαβιούµε. Εφόσον γνωρίζουµε για το σωστό σχεδιασµό, τα υλικά και τη 
χρήση των τεχνολογιών µπορούµε να εφαρµόσουµε ό,τι είναι εφικτό σε κάθε 
περίπτωση. Κάθε ενέργεια, ακόµα και η πιο απλή, µπορεί να έχει ενεργειακό 
όφελος για το κτίριό µας.  
  Ο ήλιος θερµαίνει και τα κτίρια. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε τη γνώση 
αυτή µε τα παθητικά ηλιακά συστήµατα και το βιοκλιµατικό σχεδιασµό.  
  Προστατεύουµε τα κτίρια από το κρύο και τη ζέστη µε την κατάλληλη 

µόνωση.  
  Όπως προστατευόµαστε από τον ήλιο το καλοκαίρι, µπορούµε και να 
προστατεύσουµε τα κτίριά µας.  
  Ο φυσικός δροσισµός, σε σχέση µε τα κλιµατιστικά ( air condition ), δεν 
έχει µόνο ενεργειακά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά αποτελεί 
και µια διαφορετική προσέγγιση µε στόχο την ανθρώπινη άνεση και ευεξία.  
  Μπορούµε να αξιοποιούµε τις φυσικές πηγές, µειώνοντας παράλληλα τα 
εσωτερικά φορτία των κτιρίων.  
  Μπορούµε να αξιοποιήσουµε το φυσικό φως του ήλιου, αλλά πρέπει να 
κατανοούµε και να αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο της θάµβωσης.  
  Τα κτίρια θα πρέπει να λειτουργούν ορθολογικά για να εξασφαλίζεται η 
απόδοση των παθητικών συστηµάτων και των τεχνικών εξοικονόµησης 
ενέργειας. Να µην ξεχνάµε να ανοίγουµε και να κλείνουµε παράθυρα και τα 
στόρια όποτε πρέπει.  
  ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η κατανάλωση ενέργειας προκαλεί 
περιβαλλοντική υποβάθµιση. Αντίθετα, τα βιοκλιµατικά και χαµηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων µέσα σε αυτά. 
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Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια 
για θέρµανση των χώρων το χειµώνα, καθώς και για παροχή φυσικού 
φωτισµού. 
Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, 
την αποθηκεύουν υπό µορφή θερµότητας και τη διανέµουν στο χώρο. 
Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου και ειδικότερα, στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας µέσω 
του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισµό της 
προκύπτουσας θερµότητας στο εσωτερικό του χώρου που καλύπτεται από 
το γυαλί. Όλα τα παθητικά ηλιακά συστήµατα πρέπει να έχουν 
προσανατολισµό περίπου νότιο, ώστε να υπάρχει ηλιακή διάρκεια της 
ηµέρας το χειµώνα.  
Το συνηθέστερο παθητικό ηλιακό σύστηµα (σύστηµα άµεσου κέρδους) 
βασίζεται στην αξιοποίηση των παραθύρων κατάλληλου προσανατολισµού, 
σε συνδυασµό µε την κατάλληλη θερµική µάζα (βαριά υλικά, όπως πέτρα, 
πλάκες, µπετόν στους τοίχους και στα δάπεδα, χωρίς να είναι καλυµµένα, 
π.χ. από χαλιά), η οποία απορροφά µέρος της θερµότητας και την 
«προσφέρει» στο χώρο αργότερα και έτσι διατηρείται ο χώρος θερµός για 
πολλές ώρες. Ένα νότιο οριζόντιο σκίαστρο µπορεί να εµποδίσει τον 
καλοκαιρινό ήλιο που έρχεται από πιο ψηλά να µπει απ' ευθείας στο χώρο.  
Τα υπόλοιπα παθητικά συστήµατα είναι συστήµατα έµµεσου κέρδους και 
ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
  Ηλιακοί τοίχοι : Έχουν στην εξωτερική τους πλευρά, σε µικρή απόσταση 
από την τοιχοποιία τζάµι (υαλοπίνακα) και λειτουργούν ως ηλιακοί 
συλλέκτες, µεταφέροντας τη θερµότητα είτε µέσω του υλικού του τοίχου ( 
τοίχος θερµικής αποθήκευσης ), είτε µέσω θυρίδων ( θερµοσιφωνικό πανέλο 
) στον εσωτερικό χώρο. Συνδυασµός των δύο λειτουργιών είναι ο τοίχος 
µάζας µε θυρίδες τοίχος Trombe - Michel .  
  Θερµοκήπια (ηλιακοί χώροι) : Είναι κλειστοί χώροι που 
ενσωµατώνονται σε νότια τµήµατα του κτιριακού κελύφους και 
περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η ηλιακή θερµότητα από το θερµοκήπιο 
µεταφέρεται στους κυρίως χώρους του κτιρίόυ µέσω ανοιγµάτων ή και 
διαπερνά τον τοίχο.  
  Ηλιακά αίθρια: είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι έχουν στην 
οροφή τους τζάµι και λειτουργούν όπως τα θερµοκήπια.  
Όλα τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα πρέπει να συνδυάζονται µε την 
απαιτούµενη θερµική προστασία (θερµοµόνωση) και την απαιτούµενη 
θερµική µάζα του κτιρίου, η οποία αποθηκεύει και αποδίδει τη θερµότητα 
στο χώρο µε χρονική υστέρηση, οµαλοποιώντας έτσι την κατανοµή της 
θερµοκρασίας µέσα στο εικοσιτετράωρο. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα 
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θα πρέπει το καλοκαίρι να συνδυάζονται µε ηλιοπροστασία και συχνά µε 
δυνατότητα αερισµού. Οι πιο συνηθισµένες και απλές µέθοδοι φυσικού 
δροσισµού είναι:  
  Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται µε 
διάφορους τρόπους και µέσα, όπως η φυσική βλάστηση, τα γεωµετρικά 
στοιχεία (προεξοχές) του κτιρίου, σκίαστρα µόνιµα ή κινητά, εξωτερικά ή 
εσωτερικά των ανοιγµάτων, υαλοπίνακες µε ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής 
επεξεργασίας (ανακλαστικοί, επιλεκτικοί, ηλεκτροχρωµικοί, κ.λ.π.).  
  Ο φυσικός εξαερισµός µε κατάλληλο σχεδιασµό και λειτουργία των 
ανοιγµάτων στο κέλυφος και θυρίδες στο πάνω και κάτω τµήµα των 
διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα 
στους εσωτερικούς χώρους. Ο νυχτερινός διαµπερής αερισµός είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, ιδιαίτερα τις θερµές ηµέρες, κατά τις οποίες ο 
ηµερήσιος αερισµός δεν είναι δυνατός. Ο νυχτερινός αερισµός συνεισφέρει 
στην αποθήκευση «δροσιάς» στη θερµική µάζα του κτιρίου, µε αποτέλεσµα 
την µειωµένη επιβάρυνση του κτιρίου κατά την επόµενη µέρα.  
  Η χρήση ανεµιστήρων, ιδιαίτερα ανεµιστήρων οροφής, ενισχύει το 
φαινόµενο του φυσικού αερισµού, µε ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επί πλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη θερµικής άνεσης σε 
θερµοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις (περίπου 2-3°C), καθώς µε την 
κίνηση του αέρα που δηµιουργείται µεταφέρεται θερµότητα από το 
ανθρώπινο σώµα. 
  Η χρήση της θερµικής µάζας για τη µείωση των θερµοκρασιακών 
διακυµάνσεων κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.  
  Μείωση των εσωτερικών κερδών του κτιρίου (θερµότητα που 
παράγεται από τις ηλεκτρικές, κυρίως συσκευές).  
  Άλλες µέθοδοι παθητικού δροσισµού πιο σύνθετες και όχι τόσο ευρείας 
εφαρµογής, επιφέρουν επιπρόσθετα οφέλη ψύξης, και είναι:  
  Θερµική προστασία του κτιριακού περιβλήµατος µε τεχνικές όπως 
φυτεµένο δώµα, αεριζόµενο κέλυφος, ανακλαστικά επιχρίσµατα εξωτερικών 
επιφανειών, φράγµα ακτινοβολίας. 
  Ενίσχυση του φυσικού εξαερισµού µε πύργους αερισµού ή ηλιακές 
καµινάδες 
  ∆ροσισµός µε εξάτµιση νερού µε τεχνικές όπως: επιφάνειες νερού, 
πύργος δροσισµού, ψυκτικές µονάδες εξάτµισης (άµεσης, έµµεσης ή 
συνδυασµένης εξάτµισης), ή και βλάστηση (µέσω της εξατµισοδιαπνοής 
των φυτών) 
  ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας στην ατµόσφαιρα µε 
ακτινοβολία στο νυχτερινό ουρανό 
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  ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας από το κτίριο στη γη µε αγωγή, 
(υπόσκαφα ή ηµιυπόσκαφα κτίρια, ή υπεδάφιο σύστηµα αγωγών και 
εναλλάκτες εδάφους-αέρα). 
Ο φυσικός φωτισµός στοχεύει στην επίτευξη οπτικής άνεσης µέσα στα 
κτίρια, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσα 
στους χώρους, συνδυάζοντας φως, θέα, δυνατότητα αερισµού, αξιοποίηση 
και ρύθµιση της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας. Ιδιαίτερη σηµασία κατά 
το σχεδιασµό των συστηµάτων φυσικού φωτισµού έχει η κατά το δυνατόν 
µεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε φωτισµό από το φυσικό φως, 
ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου και την εργασία που επιτελείται µέσα 
στους χώρους. Μέσω των κατάλληλων συστηµάτων και τεχνικών 
εξασφαλίζεται στους εσωτερικούς χώρους επαρκής ποσότητα (στάθµη 
φωτισµού), αλλά και οµαλή κατανοµή, ώστε να αποφεύγονται έντονες 
διαφοροποιήσεις της στάθµης, οι οποίες προκαλούν φαινόµενο 
«θάµβωσης».  
Τα συστήµατα φυσικού φωτισµού διακρίνονται σε τέσσερις µεγάλες 
κατηγορίες: 

1. Ανοίγµατα στην κατακόρυφη τοιχοποιία 
2. Ανοίγµατα οροφής  
3. Αίθρια  
4. Φωταγωγοί  

Τα συστήµατα αυτά συνδυάζονται µε συγκεκριµένες τεχνικές που 
αφορούν στο σχεδιασµό των ανοιγµάτων, στις οπτικές ιδιότητες των 
υαλοπινάκων, στα φωτοµετρικά χαρακτηριστικά επιφανειών του χώρου και 
των ανοιγµάτων του (υφή, χρώµα, φωτοδιαπερατότητα υλικών) και στη 
χρήση ανακλαστήρων, για την εξασφάλιση επάρκειας και οµαλής κατανοµής 
του φυσικού φωτός. Οι συνηθέστερες τεχνολογίες φυσικού φωτισµού 
αφορούν υ αλοπίνακες µε συγκεκριµένες ιδιότητες, πρισµατικά 
φωτοδιαπερατά στοιχεία, διαφανή µονωτικά υλικά και ανακλαστήρες 
(ράφια φωτισµού ή ανακλαστικές περσίδες).  
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Ηλεκτρικό ρεύµα από τον ήλιο 

Η σύγχρονη τεχνολογία µάς έδωσε τη δυνατότητα εκµετάλλευσης της 
ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας 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 
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Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο µε πρόσµιξη άλλων στοιχείων 
γίνονται ηµιαγωγοί (άγουν το ηλεκτρικό ρεύµα προς µια µόνο διεύθυνση), 
έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να δηµιουργούν διαφορά δυναµικού όταν 
φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Συνδέοντας 
µεταξύ τους πολλά µικρά κοµµάτια τέτοιων υλικών (φωτοβολταϊκές 
κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε µία επίπεδη επιφάνεια 
(φωτοβολταϊκό σύστηµα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο είναι δυνατό 
να πάρουµε ηλεκτρικό ρεύµα αρκετό για να καλύψουµε τις ανάγκες για τη 
λειτουργία  
- επιστηµονικών συσκευών (όπως δορυφόρων),  
- για την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), 
- για τη λειτουργία φάρων 
- για την κάλυψη έστω και µέρους των ενεργειακών αναγκών µικρών 
αποµονωµένων κατοικιών, όπως φωτισµός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη, ηχητική 
κάλυψη, (όχι κουζίνες, θερµοσίφωνες, ηλεκτρικά καλοριφέρ). 
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Λειτουργία οικιακών συσκευών από φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Η µέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων (Φ/Β), ανάλογα 
µε το υλικό κατασκευής τους κυµαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία άµορφου 
πυριτίου) έως 12-15% (ηλιακά στοιχεία µονοκρυσταλλικού πυριτίου). 
(Μαλαµής Β, 1999). Το σηµαντικό είναι ότι η ενέργεια που παράγεται µε 
αυτό τον τρόπο, είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές 
(µπαταρίες). Έτσι έχουµε ενέργεια ανεξάντλητη, ανανεώσιµη, φθηνή και 
κυρίως "καθαρή". Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από τη χρήση των 
φωτοβολταϊκών είναι :  

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Μηδενική ρύπανση υψηλό κόστος 
κατασκευής 

Αθόρυβη λειτουργία  έλλειψη επιδοτήσεων 

Αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής προβλήµατα στην 
αποθήκευση 

Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίµων 
της ενέργειας (µπαταρίες)   

∆υνατότητα επέκτασης   
Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας - 
ελάχιστη συντήρηση   

Τα Φ/Β παράγουν συνεχές ρεύµα που το µετατρέπουµε σε 
εναλλασσόµενο 220 V στη χώρα µας (ρεύµα ίδιο µε της ∆ΕΗ) µε 
ηλεκτρονικές συσκευές (αντιστροφείς συνεχούς - εναλλασσόµενου). 
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Μπορούµε να "πουλήσουµε" ρεύµα στη ∆ΕΗ (Ν. 2244/94 για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). Με τα σηµερινά οικονοµικά και τεχνολογικά 
δεδοµένα, η χρήση αυτών των συστηµάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, 
γίνονται όµως προσπάθειες για τη µείωση του κόστους παραγωγής αυτών 
των πολύτιµων υλικών. 

Προϋποθέσεις κτηρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών: 

-Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος 
- Νότιος προσανατολισµός - Σωστή κλίση ( γεωγραφικό πλάτος του τόπου ± 
10ο) 
-Κατάλληλος χώρος για ηλεκτρονικά συστήµατα και µπαταρίες 
 

Παραδείγµατα ενδεικτικών εφαρµογών.  

Ηλιακό σχολείο Γούδουρα Κρήτης, φωτοβολταϊκά του ΚΠΕ 
Καστοριάς (πιλοτική εγκατάσταση ενσωµάτωσης στη στέγη του ΚΠΕ), 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών του "Αρκτούρου" στον Αετό Φλώρινας 

Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο ανακαλύφθηκε το 1839 και 
χρησιµοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του '50 
σε διαστηµικές εφαρµογές. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα έχουν τη 
δυνατότητα µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό 
Φ/Β σύστηµα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύµατος 
και τα ηλεκτρονικά συστήµατα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Για αυτόνοµα συστήµατα υπάρχει 
επίσης το σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας σε µπαταρίες. Μία τυπική Φ/Β 
συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια ηλεκτρικά 
συνδεδεµένα µεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή 
ακτινοβολία, µετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας 
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων 

Σαν κυριότερες κατηγορίες εφαρµογών Φ/Β συστηµάτων µπορούν να 
θεωρηθούν οι εξής: 

Καταναλωτικά προϊόντα (1mW–100 Wp) 
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Τα συστήµατα της κατηγορίας αυτής χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 
µικρής κλίµακας ισχύος όπως τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικός 
φωτισµός κήπων, ψύξη και προϊόντα όπως µικροί φορητοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, φανοί κ.ά.  

Αυτόνοµα ή αποµονωµένα συστήµατα (100 Wp –200k Wp ) 

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήµατα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και µικρούς οικισµούς που δεν είναι 
συνδεδεµένοι στο δίκτυο. Ακόµη χρησιµοποιούνται για: 

Ηλεκτροδότηση Ιερών Μονών. 

Αφαλάτωση / άντληση / καθαρισµό νερού. 

Συστήµατα εξωτερικού φωτισµού δρόµων, πάρκων, 
αεροδροµίων κλπ. 

Συστήµατα τηλεπικοινωνιών, τηλεµετρήσεων και 
συναγερµού. 

Συστήµατα σηµατοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, 
αεροναυτιλίας κλπ.  

Αγροτικές εφαρµογές όπως άντληση νερού, 
ιχθυοκαλλιέργειες, ψ ύξη αγροτικών προϊόντων, φαρµάκων 
κλπ.  

Μεγάλα ∆ιασυνδεδεµένα στο ∆ίκτυο Φ/Β Συστήµατα  
 

Η κατηγορία αυτή αφορά Φ/Β σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µεγέθους 50kWp έως µερικά MWp, στους οποίους η παραγόµενη 
ενέργεια διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο.  

 
∆ιασυνδεδεµένα Φ/Β Συστήµατα – Οικιακός Τοµέας  
 

Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν Φ/Β συστήµατα τυπικού µεγέθους 
1,5kWp έως 20kW, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε στέγες ή προσόψεις 
κατοικιών και τροφοδοτούν άµεσα τις καταναλώσεις του κτιρίου, η δε 
πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως 
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προαναφέρθηκε, η κατηγορία αυτή αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της 
παγκόσµιας 
Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωµάτωση Φ/Β σε κτίρια είναι:  

  Συγχρονισµός ψυκτικών φορτίων κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο µε τη 
µεγίστη παραγόµενη ισχύ από τα Φ/Β.  

  Αποφυγή χρήσης γης για την εγκατάσταση.  
  Αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επιτόπου 

κατανάλωση της παραγόµενης ενέργειας.  
Επίσης, οι Φ/Β συστοιχίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως δοµικά 
στοιχεία των κτιρίων, εφόσον γίνει σωστός σχεδιασµός. Με τον τρόπο αυτό, 
αυξάνεται η οικονοµική απόδοση του συστήµατος, λόγω αποφυγής κόστους 
συµβατικών οικοδοµικών υλικών.  
 
Χαρακτηριστικά Φ/Β Συστηµάτων  
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των Φ/Β συστηµάτων, που τα διαφοροποιούν 
από τις άλλες µορφές ΑΠΕ είναι:  

  Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµη και σε πολύ µικρή 
κλίµακα, π.χ. σε επίπεδο µερικών δεκάδων W ή και mW.  

  Είναι εύχρηστα. Τα µικρά συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν από 
τους ίδιους τους χρήστες.  

  Μπορούν να εγκατασταθούν µέσα στις πόλεις, ενσωµατωµένα σε κτίρια 
και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.  

  Μπορούν να συνδυαστούν µε άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά 
συστήµατα).  

  Είναι βαθµωτά συστήµατα, δηλ. µπορούν να επεκταθούν σε 
µεταγενέστερη φάση για να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες ανάγκες των 
χρηστών, χωρίς µετατροπή του αρχικού συστήµατος.  

  Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέµπουν µηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 

  Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν µηδενικές. 
  Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι 

εγγυήσεις που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις Φ/Β γεννήτριες 
είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας. 

Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το µεγαλύτερο 
πλεονέκτηµα των Φ/Β συστηµάτων. Το κόστος της παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήµατα είναι σήµερα συγκρίσιµο µε το 
κόστος αιχµής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισµού τους πελάτες 
της. 
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Τα Φ/Β συστήµατα µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στη λεγόµενη 
«∆ιάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας» ( Distributed Power Generation), η 
οποία αποτελεί το νέο µοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών 
συστηµάτων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα Φ/Β 
συστήµατα, σε συνδυασµό µε την κατά µεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το 
πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος, 
µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης σε ένα νέο 
ενεργειακό τοπίο που αυτή τη στιγµή διαµορφώνεται στις αναπτυγµένες 
χώρες. 

 
Η Toyota ανακοίνωσε ότι στην επόµενη γενιά αυτοκινήτων Prius θα υπάρχει 
προαιρετικά εγκατεστηµένο στην οροφή ηλιακό πάνελ που θα χρησιµοποιείται 
για τη λειτουργία ανεµιστήρα που θα ψύχει το αυτοκίνητο όταν είναι 
σταµατηµένο. Τέρµα λοιπόν το πρόβληµα της καυτής εισόδου στο αυτοκίνητο 
όταν αυτό είναι παρκαρισµένο κάτω από τον ήλιο. 
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.   
Φωτοβολταϊκά Thin Film σε κατοικία 

 

Η εταιρεία Sharp, η πολή Sakai (κοντά στην Οζάκα) και η τοπική 
εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ανακοίνωσαν τη δηµιουργία του 
“Sakai City Waterfront Mega Solar Power Generation Plan”. Στα πλαίσια 
του σχεδίου αυτού, θα δηµιουργηθούν 2 µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ήλιο µέχρι το 2010. Οι δύο µονάδες θα έχουν 
δυναµικότητα 10.000 kW και 28.000 kW αντίστοιχα και το αποτέλεσµα θα 
είναι µια από τις µεγαλύτερες µονάδες ηλιακής ενέργειας παγκοσµίως. 
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Αιολική ενέργεια 
 

Αυτή η µορφή καθαρής ενέργειας που δεν µολύνει το περιβάλλον 
παράγεται µε τη χρήση τουρµπίνων ή ανεµογεννητριών για την παραγωγή 
ηλεκτρισµού.Οι ΗΠΑ σήµερα έχουν εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρισµού µε ανεµογεννήτριες δυναµικότητας 1600 Mw, οι οποίες 
παράγουν 3 δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύµατος κάθε χρόνο. 
Η αιολική ενέργεια τροφοδοτεί µε ηλεκτρικό ρεύµα τους κατοίκους της 
Καλιφόρνιας µε εκατοµµύρια κιλοβατώρες κάθε χρόνο. Η µεγαλύτερη 
ανεµογεννήτρια στο Μίτσιγκαν, που αποτελείται από φτερωτές, γρανάζια 
και µία γεννήτρια εξοικονοµεί 600 τόνους άνθρακα το χρόνο. 

Η αιολική ενέργεια δηµιουργείται έµµεσα από την ηλιακή 
ακτινοβολία, γιατί η ανοµοιόµορφη θέρµανση της επιφάνειας της γης 
προκαλεί τη µετακίνηση µεγάλων µαζών αέρα από τη µια περιοχή στην 
άλλη, δηµιουργώντας έτσι τους ανέµους. Είναι µια ήπια µορφή ενέργειας, 
φιλική προς το περιβάλλον, πρακτικά ανεξάντλητη, γι' αυτό και είναι 
ανανεώσιµη  

Αν υπήρχε η δυνατότητα, µε τη σηµερινή τεχνολογία, να καταστεί 
εκµεταλλεύσιµο το συνολικό αιολικό δυναµικό της γης, εκτιµάται ότι η 
παραγόµενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν υπερδιπλάσια από τις 
ανάγκες της ανθρωπότητας στο ίδιο διάστηµα  
 

(Αιολική ενέργεια, ΚΑΠΕ 1998). 
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Υπολογίζεται ότι στο 25 % της επιφάνειας της γης επικρατούν άνεµοι 
µέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5,1 m/sec, σε ύψος 10 m πάνω από το 
έδαφος. Όταν οι άνεµοι πνέουν µε ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή την τιµή, 
τότε το αιολικό δυναµικό του τόπου θεωρείται εκµεταλλεύσιµο και οι 
απαιτούµενες εγκαταστάσεις µπορούν να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες, 
σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Άλλωστε το κόστος κατασκευής των 
ανεµογεννητριών έχει µειωθεί σηµαντικά και µπορεί να θεωρηθεί ότι η 
αιολική ενέργεια διανύει την " πρώτη" περίοδο ωριµότητας, καθώς είναι 
πλέον ανταγωνιστική των συµβατικών µορφών ενέργειας. 
Η χώρα µας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναµικό και η αιολική 
ενέργεια µπορεί να γίνει σηµαντικός µοχλός ανάπτυξής της. Από το 1982, 
οπότε εγκαταστάθηκε από τη ∆ΕΗ το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο, 
µέχρι και σήµερα έχουν κατασκευασθεί στην Άνδρο, στην Εύβοια, στη 
Λήµνο, Λέσβο, Χίο, Σάµο και στην Κρήτη εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεµο συνολικής ισχύος πάνω από 30 
Μεγαβάτ. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης δείχνει και ο ιδιωτικός τοµέας για την 
εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου το 
Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκδώσει άδειες εγκατάστασης για νέα αιολικά 
πάρκα συνολικής ισχύος δεκάδων Μεγαβάτ. 

Τεχνολογία ανεµογεννητριών: 
 

Σήµερα η εκµετάλλευση της 
αιολικής ενέργειας γίνεται σχεδόν 
αποκλειστικά µε µηχανές που 
µετατρέπουν την ενέργεια του 
ανέµου σε ηλεκτρική και 
ονοµάζονται ανεµογεννήτριες.  
 

Κατατάσσονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες: 

- τις ανεµογεννήτριες µε οριζόντιο άξονα, όπου ο δροµέας είναι τύπου 
έλικας και ο άξονας µπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα 
προς τον άνεµο και 

 
- τις ανεµογεννήτριες µε κατακόρυφο άξονα που παραµένει σταθερός. 
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Στην παγκόσµια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεµογεννήτριες οριζόντιου 

άξονα σε ποσοστό 90 %. Η ισχύς τους µπορεί να ξεπερνά τα 500 Kw και 
µπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Έτσι 
µια συστοιχία πολλών ανεµογεννητριών, που ονοµάζεται αιολικό πάρκο, 
µπορεί να λειτουργήσει σαν µια µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
 

Πώς λειτουργεί η ανεµογεννήτρια: 

Ο άνεµος περιστρέφει τα πτερύγια µιας ανεµογεννήτριας, τα οποία είναι 
συνδεδεµένα µε ένα περιστρεφόµενο άξονα. Ο άξονας περνάει µέσα σε ένα 
κιβώτιο µετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. 
Το κιβώτιο συνδέεται µε έναν άξονα µεγάλης ταχύτητας περιστροφής ο 
οποίος κινεί µια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Aν η ένταση 
του ανέµου ενισχυθεί πάρα πολύ, η τουρµπίνα έχει ένα φρένο που περιορίζει 
την υπερβολική αύξηση περιστροφής των πτερυγίων για να περιοριστεί η 
φθορά της και να αποφευχθεί η καταστροφή της. 

Η ταχύτητα του ανέµου πρέπει να είναι περισσότερο από 15 kph για να 
µπορέσει η µια κοινή τουρµπίνα να παράγει ηλεκτρισµό. Συνήθως παράγουν 
50-300 Kw η κάθε µία. Ένα Kw ηλεκτρικού ρεύµατος µπορεί να ανάψει 100 
λάµπες των 100w. 

 

Καθώς η γεννήτρια 
περιστρέφεται παράγει κτρισµό 
µε τάση 25.000 volt. Το ηλεκτρικό 
ρεύµ  περνάει ρώτα πό ένα 
µετεσχηµατιστή στην 
ηλεκτροπαραγωγική µονάδα ο 
οποίος ανεβάζει την τάση του στα 
400.000 volt. Όταν το ηλεκτρ κό 
ρεύµα διανύει µεγάλες αποστάσεις 
είναι καλύτερα να έχουµε υψηλή 
τάση. 

 ηλε

α π α

ι
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Τα µεγάλα, χοντρά σύρµατα της µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος 
είναι κατασκευασµένα από χαλκό ή αλουµίνιο για να υπάρχει µικρότερη 
αντίσταση στη µεταφορά του ρεύµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η αντίσταση 
του σύρµατος τόσο πιο πολύ θερµαίνεται. Έτσι κάποιο ποσό ηλεκτρικής 
ενέργειας χάνεται επειδή µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια. 

Τα σύρµατα µεταφοράς ρεύµατος καταλήγουν σε ένα υποσταθµό 
όπου οι µετασχηµατιστές του µετατρέπουν την υψηλή τάση σε χαµηλή γαι 
να µπορέσουν να λειτουργήσουν ηλεκτρικές συσκευές. 

Χρησιµότητα αιολικής ενέργειας 

Η συστηµατική εκµετάλλευση του πολύ αξιόλογου αιολικού 
δυναµικού της χώρας µας θα συµβάλει: 

- στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ταυτόχρονη 
εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων συµβατικών καυσίµων, που 
συνεπάγεται συναλλαγµατικά οφέλη 

- σε σηµαντικό περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφού έχει 
υπολογισθεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισµού µιας µόνο ανεµογεννήτριας 
ισχύος 550 Kw σε ένα χρόνο , υποκαθιστά την ενέργεια που παράγεται από 
την καύση 2.700 βαρελιών πετρελαίου, δηλαδή αποτροπή της εκποµπής 735 
περίπου τόνων CO2 ετησίως καθώς και 2 τόνων άλλων ρύπων- στη 
δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, αφού εκτιµάται ότι για κάθε νέο 
Μεγαβάτ αιολικής ενέργειας δηµιουργούνται 14 νέες θέσεις εργασίας  
Τα ενδεχόµενα προβλήµατα από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 
είναι ο θόρυβος από τη λειτουργία των ανεµογεννητριών, οι σπάνιες 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στο ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
τηλεπικοινωνίες, που επιλύονται όµως µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
επίσης πιθανά προβλήµατα αισθητικής.  
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Οι άνεµοι, δηλαδή οι µεγάλες µάζες αέρα που µετακινούνται µε 
ταχύτητα από µία περιοχή σε κάποια άλλη, οφείλονται στην ανοµοιόµορφη 
θέρµανση της επιφάνειας της Γης από την ηλιακή ακτινοβολία. Η κινητική 
ενέργεια των ανέµων είναι τόση που, µε βάση τη σηµερινή τεχνολογία 
εκµετάλλευσής της, θα µπορούσε να καλύψει πάνω από δύο φορές τις 
ανάγκες της ανθρωπότητας σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Η εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας χάνεται στα βάθη της 
ιστορίας. O εγκλωβισµός, κατά τον Όµηρο, των ανέµων στον ασκό του 
Αιόλου δείχνει ακριβώς την ανάγκη των ανθρώπων να διαθέτουν τους 
ανέµους στον τόπο και χρόνο που οι ίδιοι θα ήθελαν. Για πολλές 
εκατοντάδες χρόνια η κίνηση των πλοίων στηριζόταν στη δύναµη του 
ανέµου, ενώ η χρήση του ανεµόµυλου ως κινητήριας µηχανής 
εγκαταλείπεται µόλις στα µέσα του προηγούµενου αιώνα. Είναι η εποχή που 
εξαπλώνονται ραγδαία τα συµβατικά καύσιµα και ο ηλεκτρισµός, ο οποίος 
φτάνει ως τα πιο αποµακρυσµένα σηµεία. Η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές 
της δεκαετίας του 70, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ΑΠΕ και την αιολική 
ενέργεια. Στο διάστηµα µέχρι σήµερα, σηµειώνεται µια αλµατώδης 
ανάπτυξη, κάτι που ενισχύεται και από την επιτακτική ανάγκη για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Γίνεται πλέον συνείδηση σε όλο και 
περισσότερο κόσµο, πως ο άνεµος είναι µια καθαρή ανεξάντλητη πηγή 
ενέργειας. 

 
Ποία είναι όµως τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της 
αιολικής ενέργειας ; 
• Ο άνεµος είναι µια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία µάλιστα 

παρέχεται δωρεάν. 
• Η Αιολική ενέργεια είναι µια τεχνολογικά ώριµη, οικονοµικά 

ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. 
• Προστατεύει τη Γη καθώς κάθε µία κιλοβατώρα που παράγεται από τον 

άνεµο αντικαθιστά µία κιλοβατώρα που παράγεται από συµβατικούς 
σταθµούς και ρυπαίνει την ατµόσφαιρα µε αέρια του θερµοκηπίου. 

• ∆εν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον µε επικίνδυνους αέριους ρύπους , 
µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα 
µικροσωµατίδια κ.α., όπως γίνεται µε τους συµβατικούς σταθµούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια κάτι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για τη χώρα µας και την Ευρώπη γενικότερα. 
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• Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος µειώνοντας τις 
απώλειες µεταφοράς ενέργειας.  

 

Προκαλούν προβλήµατα θορύβου οι ανεµογεννήτριες ; 
 
Πρόκειται για το µόνο ουσιαστικό πρόβληµα, αλλά συγχρόνως και το 

ευκολότερο να ελεγχθεί και να προληφθεί. Στις ανεµογεννήτριες ο 
εκπεµπόµενος θόρυβος µπορεί να υπαχθεί σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε 
την προέλευση του: δηλαδή µηχανικός και αεροδυναµικός. 

• Ο πρώτος προέρχεται από τα περιστρεφόµενα µηχανικά τµήµατα 
(κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρογεννήτρια, έδρανα κλπ.) 

• Ο δεύτερος προέρχεται από την περιστροφή των πτερυγίων. 
 

Οι σύγχρονες ανεµογεννήτριες είναι µηχανές πολύ ήσυχες συγκριτικά 
µε την ισχύ τους και µε συνεχείς βελτιώσεις από τους κατασκευαστές 
γίνονται όλο και πιο αθόρυβες. Η αντιµετώπιση του θορύβου γίνεται είτε 
στην πηγή είτε στη διαδροµή του. Οι µηχανικοί θόρυβοι έχουν 
ελαχιστοποιηθεί µε εξαρχής σχεδίαση (γρανάζια πλάγιας οδόντωσης), ή µε 
εσωτερική ηχοµονωτική επένδυση στο κέλυφος της κατασκευής. Επίσης ο 
µηχανικός θόρυβος αντιµετωπίζεται στη διαδροµή του µε ηχοµονωτικά 
πετάσµατα και αντικραδασµικά πέλµατα στήριξης. Αντίστοιχα ο 
αεροδυναµικός θόρυβος αντιµετωπίζεται µε προσεκτική σχεδίαση των 
πτερυγίων από τους κατασκευαστές, που δίνουν άµεση προτεραιότητα στην 
ελάττωση του . 
 

Το επίπεδο του αντιληπτού θορύβου από µία ανεµογεννήτρια 
σύγχρονων προδιαγραφών  σε απόσταση 200 µέτρων, είναι µικρότερο από 
αυτό που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος µιας µικρής 
επαρχιακής πόλης και βεβαίως δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης. Με δεδοµένη 
δε τη νοµοθετηµένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι ανεµογεννήτριες σε 
ελάχιστη απόσταση 500 µέτρων από τους οικισµούς, το επίπεδο είναι ακόµη 
χαµηλότερο και αντιστοιχεί πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού 
δωµατίου. Επιπλέον, στις ταχύτητες ανέµου που λειτουργούν οι 
ανεµογεννήτριες ο φυσικός θόρυβος (θόρυβος ανέµου σε δένδρα και 
θάµνους) υπερκαλύπτει οποιονδήποτε θόρυβο που προέρχεται από τις ίδιες. 
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η, µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι τα 

• κτός των ορίων τους και 

 µια µέρα που 
ι ανεµογεννήτριες βρίσκονται σε κανονική λειτουργία. 

οβλήµατα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών οι 
ανεµογεννήτριες ; 

 

φωνου  και αφετέρου σε πιθανές 
λεκτροµαγνητικές εκποµπές από τις ίδιες. 

 

ζο
ιστη επίπτωση στη µετάδοση της 

λεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
 

ι

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε τη θέση των 
«οικοπέδων» που συνήθως εγκαθίστανται τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα 
για να έχουν καλύτερη απόδοσ
αιολικά πάρκα δεν προκαλούν: 

αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου ε
ακόµη περισσότερο σε κατοικηµένες περιοχές 

• έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου. 
Ο πιο εύκολος και αποτελεσµατικός τρόπος, για να πεισθεί κανείς για το 
ζήτηµα του θορύβου είναι µια επίσκεψη σε ένα αιολικό πάρκο
ο
 
∆ηµιουργούν πρ

Η ανησυχία αυτή συνήθως αναφέρεται αφενός σε προβλήµατα που 
προκαλούν οι ανεµογεννήτριες λόγω της θέσης τους σε σχέση µε ήδη 
υπάρχοντες σταθµούς τηλεόρασης   ή ραδιό
η

Είναι γεγονός ότι , η διάδοση των εκποµπών στις συχνότητες της 
τηλεόρασης ή και του ραδιοφώνου (κυρίως στις συχνότητες εκποµπών FM) 
επηρεάζεται από εµπόδια που παρεµβάλλονται  µεταξύ ποµπού και δέκτη. 
Το κυριότερο πρόβληµα από τις ανεµογεννήτριες προέρχεται από τα 
κινούµενα πτερύγια που µπορούν να προκαλέσουν αυξοµείωση σήµατος 
λόγω αντανακλάσεων. Αυτό ήταν πολύ εντονότερο στην πρώτη γενιά 
ανεµογεννητριών που έφερε µεταλλικά πτερύγια. Τα πτερύγια των 
συγχρόνων ανεµογεννητριών κατασκευά νται αποκλειστικά από συνθετικά 
υλικά, τα οποία έχουν ελάχ
η

Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την προώθηση αδειοδότησης ενός 
αιολικού πάρκου µόνον εφόσον τηρούνται κάπο ες ελάχιστες αποστάσεις 
από τηλεπικοινωνιακούς ή ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς. Οποιαδήποτε 
πιθανά προβλήµατα παρεµβολών µπορούν να προληφθούν µε σωστό 



 99

σχεδιασµό και χωροθέτηση ή να διορθωθούν µε µικρό σχετικά κόστος από 
τον κατασκευαστή του πάρκου µε µια σειρά απλών τεχνικών µέτρων, όπως 
π.χ. η εγκατάσταση επιπλέον αναµεταδοτών. Σε σχέση µε την συµβατότητα 
και τις παρεµβολές στις τηλεπικοινωνίες, αξίζει να αναφέρουµε, ότι σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι πύργοι των  ανεµογεννητριών όχι µόνον δεν 
δηµιουργούν εµπόδια, αλλά χρησιµοποιούνται ήδη για την εγκατάσταση 
εραιών προς διευκόλυνση υπηρεσιών επικοινωνιών, όπως η κινητή 

! 

ή ά
 τ

.

α

ο
ε µε βεβαιότητα, ότι αυτά που ακούγονται 

ια εκποµπή ραδιενέργειας η ακτινοβολιών άλλου τύπου από τις 
µογεννήτριες δεν ευσταθούν. 

ηµιουργούν αισθητικά προβλήµατα και προσβολή του φυσικού τοπίου 
 ανεµογεννήτριες; 

κ
τηλεφωνία
 

Όσον αφορά τις εκπεµπόµενες ακτινοβολίες,  όπως φαίνεται και από 
την περιγραφ  των τµηµ των της ανεµογεννήτριας, τα µόνα υποσυστήµατα 
που θα µπορούσαµε να πούµε ότι «εκπέµπουν» ηλεκτροµαγνη ική 
ακτινοβολία χαµηλού επιπέδου, είναι η ηλεκτρογεννήτρια και ο 
µετασχηµατιστής µέσης τάσης  Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο της 
ηλεκτρογεννήτριας είναι εξαιρετικά ασθενές και περιορίζεται σε µια πολύ 
µικρή απόσταση γύρω από το κέλυφος της που είναι τοποθετηµένο 
τουλάχιστον 40-50 µέτρα πάνω από το έδαφος. Για το λόγο αυτό δεν 
υφίσταται πραγµατικό θέµ  έκθεσης στην ηλεκτροµαγνητική  ακτινοβολία 
ούτε καν στη βάση της ανεµογεννήτριας. Ο µετασχηµατιστής, πάλι, 
περιβάλλεται πάντα από περίφραξη ασφαλείας ή είναι κλεισµένος σε 
µεταλλικό υπόστεγο. Η περίφραξη είναι τοποθετηµένη σε τέτοια απόσταση 
που το επίπεδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτιν βολίας είναι αµελητέο. 
Μπορούµε λοιπόν να ισχυριστούµ
γ
ανε
 
∆
οι  
 
Αυτό είναι ένα θέµα στο οποίο έχει δοθεί µεγάλη δηµοσιότητα.  

Η οπτική όχληση είναι κάτι υποκειµενικό και δύσκολα µπορούν να 
τεθούν κοινά αποδεκτοί κανόνες. Από έρευνες σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  προκύπτει ότι κάποιος που είναι ευνοïκά διατεθειµένος απέναντι 
στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποδέχεται  τις ανεµογεννήτριες και 
οπτικά πολύ πιο εύκολα από κάποιον που είναι αρνητικός εξαρχής. Από τις 
ίδιες µελέτες, προκύπτει ότι τα αιολικά πάρκα είναι πιο αποδεκτά από 
αισθητικής άποψης σε ανθρώπους που είναι ενηµερωµένοι για τα οφέλη που 



 100

προέρχονται από την χρήση τους. Αν κάνουµε µια απλή σύγκριση µεταξύ 
ενός θερµικού σταθµού παραγωγής (π.χ. λιγνιτικού), και ενός αιολικού 
πάρκου είναι φανερό ότι η οπτική όχλησ  που προκύπτει από το πρώτο 
είναι εµφανώς και αντικειµενικ  πολύ µ γαλ τερη. ∆εδοµένου βεβαίως ότι 
οι ανεµογεννήτριες είναι κατ' ανάγκη ορατές από απόσταση, ε

 η
ά ε ύ

ίναι 
ηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου 

 και να γίνεται προσπάθεια ενσωµάτωσης τους στο τοπίο. 

 επίδραση οι ανεµογεννήτριες στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
 ; 

ρατηρηθεί ότι οι ανεµογεννήτριες  γίνονται πόλος έλξης αιγοπροβάτων 
ου επωφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι τους 

 επιπτώσεις στον πληθυσµό των πουλιών οι ανεµογεννήτριες ; 

για τα πουλιά). Ασφαλώς βέβαια, το θέµα της προστασίας του πληθυσµού 

σ
εγκατάστασης
 
 Έχουν
δραστηριότητες
 

∆εν υπάρχει καµία  ένδειξη ότι τα αιολικά πάρκα επιβαρύνουν τη 
γεωργία ή την κτηνοτροφία. ∆εδοµένου ότι  περίπου το 99% της γης που 
φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιµο για άλλες χρήσεις, µπορούµε 
να κατανοήσουµε ότι οι αγροτικές δραστηριότητες µπορούν να συνεχίζονται 
και µετά την εγκατάσταση του. Οι συνήθεις θέσεις αιολικών πάρκων είναι 
σε ορεινές περιοχές µε θαµνώδη βλάστηση ακριβώς λόγω των υψηλών 
ταχυτήτων του ανέµου που ευνοούν την εγκατάσταση του. Σε αυτές τις 
περιοχές, η χρήση γης είναι κυρίως για βοσκή αιγοπροβάτων οι οποία 
µπορεί να συνεχισθεί χωρίς κανένα πρόβληµα και µετά την εγκατάσταση 
του αιολικού πάρκου. Χαρακτηριστικά, σε µερικά αιολικά πάρκα έχει 
πα
π
! 
 
Έχουν
 

Τα πουλιά καθώς πετούν µερικές φορές συγκρούονται µε κτίρια και 
άλλες σταθερές κατασκευές. Οι ανεµογεννήτριες όµως δεν προκαλούν 
ιδιαίτερο πρόβληµα όπως έχει φανεί από µελέτες που έχουν γίνει σε 
ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερµανία, η Ολλανδία, η ∆ανία και η Αγγλία. 
Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκε ότι στον συνολικό αριθµό πουλιών  που 
σκοτώνονται ετησίως, µόνον 20 θάνατοι οφείλονται σε ανεµογεννήτριες 
(για εγκατεστηµένη ισχύ 1000MW), ενώ αντίστοιχα 1.500 θάνατοι 
οφείλονται στους κυνηγούς και 2.000 σε πρόσκρουση µε οχήµατα και τις 
γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (καθότι είναι σχεδόν «αόρατες» 
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των πουλιών σε ευαίσθητες οικολογικά και προστατευόµενες περιοχές 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη φάση σχεδιασµού και χωροθέτησης 
υ αιολικού πάρκου. 

  

µ

α π α
γχρόνως ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονοµικά οφέλη. 

έρας στις ΗΠΑ φυσά πιο δυνατά 
και έτσι παράγεται περισσότερη ενέργεια. 

 το 7 % της Γερµανίας (!). Ο στόχος των ΗΠΑ είναι για 20 % το 
2030. 

 φαίνεται και η τεράστια αύξηση των εγκαταστάσεων 
σε Ισπανία και Κίνα. 

 

το

Συνοψίζοντας, είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε, ότι οι 
οποιεσδήποτε επιπτώσεις από τις ανεµογεννήτριες, αφενός είναι άµεσα 
«ορατές» και αφετέρου είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν µε σωστή 
αντιµετώπιση και προσχεδιασµό. Αντίθετα, οι  επιπτώσεις της θερµικής ή 
πυρηνικής παραγωγής ενέργειας αργούν να φανούν, είναι µακροπρόθεσ ες 
και όση προσπάθεια και κόστος να δαπανηθούν είναι αδύνατον να 
ελαχιστοποιηθούν. Εν τέλει θα πρέπει να αποφασίσουµε ότι εφόσον πρέπει 
να παράγουµε ηλεκτρική ενέργεια, είναι σίγουρα προτιµότερο να την 
παράγουµε µε τρόπο που να έχει την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το 
περιβάλλον. Από τεχνολογική και οικονοµική πλευρά, η πιο ώριµη µορφή 
ανανεώσιµης και «καθαρής» ενέργειας είναι σήµερα η αιολική. Αυτή µπορεί 
να συµβάλλει ποτελεσµατικά στην α οτροπή των κλιµ τικών αλλαγών 
προσφέροντας συ

Το πρώτο εξάµηνο του 2008 οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη χώρα στον 
κόσµο σε παραγωγή ενέργειας από ανεµογεννήτριες προσπερνώντας τη 
Γερµανία. Αν και οι Γερµανοί είναι πρώτοι σε εγκατεστηµένη ισχύ αιολικής 
ενέργειας (δείτε την παρακάτω εικόνα) ο α

Η αιολική ενέργεια καλύπτει το 1.2 % των ενεργειακών αναγκών των 
ΗΠΑ και

Από την εικόνα
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Γεωθερµική ενέργεια 
 

Βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης το θερµό µάγµα ζεσταίνει το 
νερό και ο ατµός που παράγεται χρησιµοποιείται για να παράγει ηλεκτρικό 
ρεύµα. Οι γεωθερµικές πηγές διαφέρουν στη θερµοκρασία. Πηγές χαµηλής 
ή µέτριας θερµοκρασίας (50ο - 150οC) χρησιµοποιούνται για να παρέχουν 
άµεσα θερµότητα στα σπίτια και στις βιοµηχανίες, ενώ οι υψηλής 
θερµοκρασίας (πάνω από 150οC) γεωθερµικές πηγές χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι γεωθερµικές µονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος είναι πολύ οικονοµικές και έχουν πολύ µικρή 
αρνητική επίδραση στο περιβάλλον καθώς παράγουν µόνο το 1/6 του 
διοξειδίου του άνθρακα από ότι θα παρήγαγε µια µονάδα που λειτουργεί µε 
φυσικό αέριο. Το κόστος της γεωθερµικής ενέργειας ποικίλει. Μπορεί να 
είναι από $ 0,015 µέχρι $ 0.35 ανα κιλοβατώρα. 

Γεωθερµική ενέργεια ονοµάζεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται 
από το εσωτερικό της γης και εµφανίζεται µε τη µορφή θερµού νερού ή 
ατµού. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται µε την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες 
γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Είναι µια ήπια 
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και σχετικά ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή, που µε τα σηµερινά τεχνολογικά 
δεδοµένα µπορεί να καλύψει σηµαντικές ενεργειακές ανάγκες. 

Οι γεωθερµικές περιοχές συχνά εντοπίζονται από τον ατµό που 
βγαίνει από σχισµές του φλοιού της γης ή από την παρουσία θερµών πηγών. 
Για να υφίσταται διαθέσιµο θερµό νερό ή ατµός σε µια περιοχή, (αν η 
θερµοκρασία τους είναι πάνω από 25οC, τότε σύµφωνα µε την ελληνική 
νοµοθεσία ονοµάζονται γεωθερµικά ρευστά) πρέπει να υπάρχει κάποιος 
υπόγειος ταµιευτήρας αποθήκευσής του κοντά σε ένα θερµικό κέντρο. Στην 
περίπτωση αυτή, το νερό του ταµιευτήρα, που συνήθως είναι βρόχινο νερό 
που έχει διεισδύσει στους βαθύτερους ορίζοντες της γης, θερµαίνεται και 
ανεβαίνει προς την επιφάνεια (γεωθερµικό κοίτασµα). 

 

 
 

Τα γεωθερµικά αυτά ρευστά εµφανίζονται στην επιφάνεια είτε µε τη µορφή 
θερµού νερού ή ατµού όπως προαναφέρθηκε είτε αντλούνται µε γεώτρηση 
και αφού χρησιµοποιηθεί η θερµική τους ενέργεια, γίνεται επανέγχυση του 
ρευστού στο έδαφος µε δεύτερη γεώτρηση. Έτσι ενισχύεται η µακροβιότητα 
του ταµιευτήρα και αποφεύγεται η θερµική ρύπανση του περιβάλλοντος 
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Τι είναι η γεωθερµική ενέργεια  

Είναι µια ανανεώσιµη µορφή ενέργειας που πηγάζει από το 
εσωτερικό της γης. Μεταφέρεται στην επιφάνεια µε θερµική επαγωγή και µε 
την είσοδο στον φλοιό της γης λειωµένου µάγµατος από τα βαθύτερα 
στρώµατά της. 

 

 
Για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, ζεστό νερό σε θερµοκρασίες 

πού κυµαίνονται από 150οC µέχρι περισσότερο από 370ο C µεταφέρεται µε 
γεωτρήσεις από υπόγειες δεξαµενές σε ειδικές δεξαµενές και µε την 
απελευθέρωση της πίεσης µετατρέπεται σε ατµό. Ο ατµός διαχωρίζεται από 
τα ρευστά και τροφοδοτεί τουρµπίνες που κινούν γεννήτριες. 

Τα γεωθερµικά ρευστά διοχετεύονται σε περιφερειακά τµήµατα της 
δεξαµενής για να βοηθήσουν να διατηρηθεί η πίεση. 

Αν η δεξαµενή χρησιµοποιηθεί για άµεση χρήση της θερµότητας τα 
γεωθερµικά ρευστά τροφοδοτούν έναν εναλλακτήρα θερµότητας πρίν 
επιστρέψουν στη γη. Το ζεστό νερό από την έξοδο του εναλλακτήρα 
χρησιµοποιείται για τη θέρµανση κτηρίων, θερµοκηπίων κ.α. 

Εφαρµογές 

Υπάρχουν δύο κύριες εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας. 

- Η πρώτη βασίζεται στη χρήση της θερµότητας της γης για την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες χρήσεις (θέρµανση κτηρίων, θερµοκηπίων). 
Αυτή η θερµότητα µπορεί να προέρχεται από γεωθερµικά γκάιζερ πού 
φθάνουν µε φυσικό τρόπο ως την επιφάνεια της γης ή µε γεώτρηση στον 
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φλοιό της γης σε περιοχές που η θερµότητα βρίσκεται αρκετά κοντά στην 
επιφάνεια. Αυτές οι πηγές είναι συνήθως από µερικές εκατοντάδες µεχρι 
3000 µέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. 
 

 
 
- Η δεύτερη εφαρµογή της γεωθερµικής ενέργειας εκµεταλλεύται τις θερµές 
µάζες εδάφους ή υπόγειων υδάτων για να κινήσουν θερµικές αντλίες για 
εφαρµογές θέρµανσης και ψύξης 
 

 

 

 

 

Ποιοι τύποι γεωθερµικής ενέργειας θεωρούνται ανανεώσιµοι και γιατί: 

Όλοι οι τύποι θεωρούνται ανανεώσιµοι εφόσον ο ρυθµός άντλησης 
της θερµότητας δεν υπερβαίνει το ρυθµό επαναφόρτισης της γεωθερµικής 
δεξαµενής από τη γη. Για την παραγωγή ηλεκτρισµού µπορεί να χρειαστούν 
αρκετές εκατοντάδες χρόνια για να επαναφορτιστεί µια γεωθερµική 
δεξαµενή η οποία έχει αδειάσει τελείως. Τα περιφερειακά συστήµατα 
θέρµανσης µπορεί να πάρουν 100-200 χρόνια για να επαναφορτιστούν ενώ 
οι γεωθερµικές αντλίες µόνο 30 χρόνια. 

Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι η γεωθερµική ενέργεια δεν είναι 
πραγµατικά ανανεώσιµη, γιατί µε την πάροδο του χρόνου το εσωτερικό της 
γης θα κρυώσει και η ραδιενεργή φθορά των στοιχείων που κρατούν το 
εσωτερικό της γης θερµό θα µειωθεί. Όµως, επειδή οι δεξαµενές γεωθερµίας 
είναι τεράστιες σε µέγεθος συγκριτικά µε τις ανάγκες του ανθρώπου, η 
γεωθερµική ενέργεια είναι πρακτικά ανανεώσιµη. 
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Η χρήση της γεωθερµικής ενέργειας είναι ένας αποτελεσµατικός 
τρόπος να µειωθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση. Τα σηµερινά γεωθερµικά 
πεδία παράγουν µόνο το 1/6 CO2 σε σύγκριση µε τις γεννήτριες ηλεκτρικού 
ρεύµατος που λειτουργούν µε φυσικό αέριο, και καθόλου νιτρικά (NΟx) και 
θειϊκά (SOx) αέρια. 

Για κάθε 1.000 MW ηλεκτρικού ρεύµατος που προέρχεται από 
γεωθερµικές πηγές εκπέµπονται 1 εκατοµµύριο Kg λιγότερα τοξικά αέρια το 
χρόνο και 4 δισεκατοµµύρια Kg λιγότερο CO2, ενώ οι ρύποι αυτοί θα ήταν 
πολύ περισσότεροι αν σαν πρώτη ύλη χρησιµοποιούνταν άνθρακας . 

Παραδείγµατα εφαρµογών 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Όρεγκον θερµαίνεται από το 1964 
χρησιµοποιώντας άµεσα τη γεωθερµική ενέργεια . Τρεις γεωτρήσεις 
παρέχουν όλη τη θερµότητα που χρειάζονται 11 κτήρια εµβαδού 60.400 m2. 
Επίσης ένα µέρος του πανεπιστηµίου χρησιµοποιεί ψύξη από γεωθερµικές 
πηγές. Ο µηχανισµός λειτουργεί όπως και στα 
ψυγεία και έχει δυνατότητα ψύξης 540 MW. Το 
ετήσιο κόστος λειτουργίας του συστήµατος 
είναι $35.000 συµπεριλαµβανοµένων της 
συντήρησης (µισθοί και ανταλλακτικά) και το 
κόστος άντλησης. Αν χρησιµοποιούνταν 
φυσικό αέριο το κόστος θα ήταν $250.000 - 
$300.000 

 
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ - Η γεωθερµική ενέργεια χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των 
περισσοτέρων σπιτιών στην Ισλανδία. Υπάρχουν περίπου 30 δηµοτικά 
συστήµατα θέρµανσης και 200 ιδιωτικά σε αγροτικές περιοχές που 
καλύπτουν το 86% της θέρµανσης στη χώρα.  
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Τι είναι οι γεωθερµικές αντλίες; 

Οι γεωθερµικές αντλίες είναι από τις πιο αποδοτικές ενεργητικές (σε 
αντίθεση µε τις παθητικές) τεχνολογίες στον κόσµο για τη θέρµανση και 
ψύξη των σπιτιών, των σχολείων, των επιχειρήσεων και άλλων κτηρίων. 
Χρησιµοποιούν τη φυσική θερµοκρασία της γης για τη θέρµανση το 
χειµώνα κα την ψύξη το καλοκαίρι. Εκµεταλλεύονται το πλεονέκτηµα ότι η 
θερµοκρασία του εδάφους δεν ποικίλει από εποχή σε εποχή όπως ο αέρας. 
Λειτουργεί όπως ένα ψυγείο. Το χειµώνα µεταφέρει τη φυσική θερµότητα 
της γης στο κτήριο µε νερό που κυκλοφορεί σε κλειστούς πλαστικούς 
σωλήνες που εισάγονται στο έδαφος. Το καλοκαίρι µεταφέρει τη θερµότητα 
του κτηρίου στη γη ψύχοντας έτσι το σπίτι. Το ίδιο πλαστικό σύστηµα 
χρησιµοποιείται το καλοκαίρι όπως και το χειµώνα. Απλά αλλάζει η 
κατεύθυνση κίνησης του νερού. Είναι πιο αποτελεσµατικά από τα 
κλιµατιστικά επειδή βασικά "µετακινούν" τη θερµότητα αντί να 
καταναλώνουν ενέργεια για να τη δηµιουργήσουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Θερµικές εφαρµογές 

Η κυριότερη θερµική χρήση της γεωθερµικής ενέργειας σήµερα, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και παγκόσµια, αφορά στη θέρµανση θερµοκηπίων. 
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί στις υδατοκαλλιέργειες, δεδοµένου ότι 
πολλά είδη υδρόβιων οργανισµών, όπως χέλια, γαρίδες ή φύκια, 
αναπτύσσονται γρηγορότερα σε αυξηµένες θερµοκρασίες (25 έως 30 οC ). 
Αλλη διαδεδοµένη χρήση της γεωθερµίας είναι η θέρµανση οικισµών. Η 
θερµική ενέργεια που δεσµεύεται από τη γεωθερµική πηγή διοχετεύεται 
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προς τους χρήστες µε τη βοήθεια ενός δικτύου αγωγών (τηλεθέρµανση). Στις 
άνυδρες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, µια άλλη εφαρµογή 
µπορεί να είναι η θερµική αφαλάτωση θαλασσινού νερού, ενώ στις 
περιπτώσεις γεωθερµικών ρευστών υψηλής θερµοκρασίας (>150οC) µπορεί 
να γίνει παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος µε την εκτόνωση ατµού.  
Η Ελλάδα διαθέτει µεγάλο αριθµό επιβεβαιωµένων γεωθερµικών πεδίων 
που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, όπως στη Ν.Κεσσάνη 
Ξάνθης, Νιγρίτα Σερρών, Λαγκαδά Θεσ/κης, Ελαιοχώρια Χαλκιδικής, 
Στύψη και Άργεννο Λέσβου, Μήλο, Σαντορίνη και Νίσυρο. Η συστηµατική 
εκµετάλλευσή τους µπορεί να επιφέρει στη χώρα µας σηµαντικά οφέλη. 

Χρησιµότητα γεωθερµικής ενέργειας 

Η εκµετάλλευση της γεωθερµίας συµβάλλει στην: 

- Εξοικονόµηση συναλλάγµατος, µε τη µείωση των εισαγωγών πετρελαίου 
- Εξοικονόµηση φυσικών πόρων, κυρίως µε την ελάττωση κατανάλωσης 
των εγχώριων αποθεµάτων λιγνίτη 
- Καθαρότερη ατµόσφαιρα (άµβλυνση φαινοµένου θερµοκηπίου, 
περιορισµό της όξινης βροχής) 
Από την αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας είναι ενδεχόµενο να 
προκύψουν:  

Προβλήµατα από την απόρριψη των γεωθερµικών ρευστών στο 
περιβάλλον της περιοχής ή δύσοσµα αέρια (υδρόθειο), που 
αντιµετωπίζονται µε την επανέγχυση των ρευστών στον ταµιευτήρα µέσω 
γεώτρησης επανεισαγωγής και δέσµευσης των αερίων µε ειδικές συσκευές. 
Προβλήµατα διάβρωσης και δηµιουργίας αλάτων στις σωληνώσεις 
µεταφοράς των ρευστών, που αντιµετωπίζονται µε την προσθήκη ειδικών 
χηµικών στα γεωθερµικά ρευστά και µε τη χρήση ανθεκτικών σωληνώσεων.  

Όπως προκύπτει από τα ηφαίστεια, τις θερµές πηγές και από 
µετρήσεις σε γεωτρήσεις, το εσωτερικό της γης βρίσκεται σε υψηλή 
θερµοκρασία, η οποία υπερβαίνει τους 5000 °C στον πυρήνα. Η θερµότητα 
αυτή που περιέχεται στο εσωτερικό της γης αποτελεί την γεωθερµική 
ενέργεια και είναι τόσο µεγάλη, ώστε µπορεί να θεωρηθεί πρακτικά 
ανεξάντλητη µορφή ενέργειας για τα ανθρώπινα µέτρα. 

Όσο προχωράµε βαθύτερα από την επιφάνεια της γης προς τον 
πυρήνα, παρατηρούµε αύξηση της θερµοκρασίας µε το βάθος η οποία 
ονοµάζεται γεωθερµική βαθµίδα. Κοντά στην επιφάνεια της γης η 
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γεωθερµική βαθµίδα έχει µέση τιµή περίπου 30 °C/ k m. Σε µερικές 
περιοχές, είτε λόγω ηφαιστειότητας σε πρόσφατη γεωλογική περίοδο, είτε 
λόγω ανόδου ζεστού νερού από µεγάλα βάθη µέσω ρηγµάτων, η 
γεωθερµική βαθµίδα είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τη µέση γήινη, µε 
αποτέλεσµα σε µικρό σχετικά βάθος να απαντώνται υδροφόροι ορίζοντες 
που περιέχουν νερό ή ατµό υψηλής θερµοκρασίας. Οι περιοχές αυτές 
ονοµάζονται γεωθερµικά πεδία, και εκεί η εκµετάλλευση της γεωθερµικής 
ενέργειας είναι εξαιρετικά συµφέρουσα.  

Τέτοιες περιοχές στη χώρα µας είναι τα ηφαιστειακά νησιά του 
Αιγαίου (Μήλος, Νίσυρος, Σαντορίνη, Λέσβος, Σαµοθράκη, κ.ά.), πολλές 
περιοχές στη Μακεδονία και τη Θράκη (Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Νέο 
Εράσµιο, Νέα Κεσσάνη, Τυχερό Έβρου κ.α), καθώς και στη γειτονιά κάθε 
µιας από τις 56 θερµές πηγές που υπάρχουν στη χώρα µας. Οι εφαρµογές 
της γεωθερµικής ενέργειας ποικίλουν ανάλογα µε τη θερµοκρασία και 
περιλαµβάνουν:  
ηλεκτροπαραγωγή (θ>90 °C),  
θέρµανση χώρων (µε καλοριφέρ για θ>60 °C, µε αερόθερµα για θ>40 °C, 

µε ενδοδαπέδιο σύστηµα (θ>25 °C),  
ψύξη και κλιµατισµό (µε αντλίες θερµότητας απορρόφησης για θ>60 °C, 

ή µε υδρόψυκτες αντλίες θερµότητας για θ<30 °C)  
θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται 

γρηγορότερα και γίνονται µεγαλύτερα µε τη θερµότητα (θ>25 °C), ή και για 
αντιπαγετική προστασία  
ιχθυοκαλλιέργειες (θ>15 °C) επειδή τα ψάρια χρειάζονται ορισµένη 

θερµοκρασία για την ανάπτυξή τους  
βιοµηχανικές εφαρµογές όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού (θ>60 °C), 

ξήρανση αγροτικών προϊόντων, κλπ  
θερµά λουτρά για θ = 25-40 °C 

 
Εκτός από τα γεωθερµικά πεδία, η σηµερινή τεχνολογία επιτρέπει την 

εκµετάλλευση της θερµότητας πετρωµάτων µικρού βάθους, καθώς και 
υπόγειων ή και επιφανειακών υδάτων χαµηλής θερµοκρασίας για θέρµανση 
και κλιµατισµό. Η τεχνολογία αυτή περιλαµβάνει σωλήνα µεγάλου µήκους 
και µικρής διαµέτρου τοποθετηµένης εντός του εδάφους, είτε εντός 
γεωτρήσεων και η οποία αποτελεί τον υπόγειο εναλλάκτη θερµότητας, σε 
συνδυασµό µε υδρόψυκτη αντλία θερµότητας η οποία παρέχει θέρµανση ή 
ψύξη στο κτήριο. Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας καταναλώνουν το 1/4 
του ηλεκτρικού ρεύµατος από µια ηλεκτρική αντίσταση και το ½ από ένα 
κλιµατιστικό. Εάν υπολογιστεί το κόστος ενέργειας καθόλη τη διάρκεια 
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ζωής του συστήµατος, οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας στοιχίζουν 
λιγότερο από ένα σύστηµα που καταναλώνει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.  
Μελλοντικά, η εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας θα γίνεται από 
θερµά ξηρά πετρώµατα, τα οποία βρίσκονται παντού σε βάθη από 3-5 km, 
µέσω τεχνητής κυκλοφορίας νερού θερµοκρασίας έως 150 °C.  

 
Με την φωτοβολταϊκή 

επενδυτική µανία που µας έπιασε ως 
έθνος, αδιαφορίσαµε για κάτι πιο 
χειροπιαστό όπως τη γεωθερµία που 
απαιτεί, τις περισσότερες φορές, πολύ 
λιγότερα επενδυτικά κεφάλαια.  

 

Η εφαρµογή όµως της γεωθερµίας 
είναι εκτός από φθηνή σχετικά λύση 
και εφικτή για τα ελληνικά δεδοµένα 
καθώς υπάρχουν και (έστω και µικρή) 
εµπειρία και πλούσια σε ενέργεια 
γεωθερµικά πεδία. 

 
 

 
Γεωθερµικές εφαρµογές στην Ελλάδα για το έτος 2005. 
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Βιοµάζα 

Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος που λειτουργούν µε 
βιοµάζα καίνε ξύλο και αγροτικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα για να 
παράγουν ενέργεια. Η βιοµάζα, η οποία είναι καθαρή και ανανεώσιµη πηγή 
ενέργειας, αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού µε δύο τρόπους. 
Σύµφωνα µε τον ένα τρόπο η στερεή βιοµάζα καίγεται σε έναν καυστήρα 
για τη θέρµανση νερού και ο ατµός που παράγεται χρησιµοποιείται για να 
θέσει σε λειτουργία µια γεννήτρια που παράγει ηλεκρισµό. Σύµφωνα µε το 
δεύτερο τρόπο τα αέρια που δηµιουργούνται από τη βιοµάζα 
χρησιµοποιούνται για καύση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Στις 
ΗΠΑ η βιοµάζα αποδίδει 7500 Mw ηλεκτρικού ρεύµατος - ποσότητα 
αρκετή για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες εκατοµµυρίων νοικοκυριών. 
Σήµερα οι διάφορες µορφές ενέργειας βιοµάζας αντιστοιχούν στο 4% της 
συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στις ΗΠΑ και το 45% των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

Βιοµάζα είναι το σύνολο της ύλης που έχει βιολογική (οργανική) 
προέλευση.  
Περιλαµβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από το ζωικό 
ή το φυτικό κόσµο, όπως φυτικές ύλες από φυσικά οικοσυστήµατα (π.χ. 
δάση) ή από ενεργειακές καλλιέργειες (φυτείες που προορίζονται για 
παραγωγή ενέργειας), τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της δασικής, 
αγροτικής (γεωργία και κτηνοτροφία) και αλιευτικής παραγωγής, αλλά και 
το βιολογικής προέλευσης µέρος των αστικών λυµάτων και σκουπιδιών. 
Η ενέργεια της βιοµάζας αποτελεί την αποθηκευµένη µορφή της ηλιακής 
ακτινοβολίας (ενέργειας), η οποία δεσµεύεται αρχικά από τα φυτά µέσω της 
φωτοσύνθεσης και στη συνέχεια µετατρέπεται σε χηµική ενέργεια που 
αποταµιεύεται στις νεογέννητες οργανικές ουσίες και µέσα στους ιστούς 
των φυτών. Με την "καύση" των φυτών και τη σύγχρονη τεχνολογία µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως: 

α) καύσιµο για παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας,  
β) πρώτη ύλη για παραγωγή βιοαερίου ή φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί 
άριστη καύσιµη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπως 
και 
γ) πρώτη ύλη για παραγωγή αιθανόλης και βιοντήζελ για µηχανές 
εσωτερικής καύσης. Επιπλέον η καύση της βιοµάζας έχει µηδενικό ισοζύγιο 
CO2 - δεν συνεισφέρει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου - επειδή οι 
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ποσότητες του CO2 που απελευθερώνονται κατά την καύση της έχουν ήδη 
δεσµευτεί από την ατµόσφαιρα για τη δηµιουργία της βιοµάζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επί χιλιάδες χρόνια 
καύση της ξυλείας για 
µαγείρεµα και θέρµ ση, καθώς 
και τω  ζω κών και φυτικών 
λιπών και ελαίων για φωτισµό, 
βρίσκει συνέχεια µε την καύση 
της βιοµάζας για παραγωγή 
θερµότητας θέρµανση), 
ηλεκτρισµού, παραγωγή 
βιοαερίου. 

αν
ν ι

 (τηλε

 

Η ενέργεια της βιοµάζας αποτελεί τη βασική πηγή ενέργειας πολλών χωρών 
του κόσµου. 

Οι χωµατερές και οι µονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, 
παράγουν βιοαέριο, που µπορεί να συλλεχθεί και να χρησιµοποιηθεί για 
ηλεκτροπαραγωγή. Στη χώρα µας τέτοιες µονάδες είναι εγκατεστηµένες στη 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά και Ψυτάλλεια Αττικής µε συνολική 
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εγκατεστηµένη ισχύ 8000 KW, ενώ το 12% της παγκόσµιας παραγωγής 
ενέργειας έχει ως πηγή τη βιοµάζα. 

 

Στα µειονεκτήµατα της παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα 
αναφέρονται το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των υλικών, καθώς και 
το µικρό ενεργειακό περιεχόµενο σε σχέση µε ίση µάζα καύσιµου 
απολιθωµάτων 
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Η βιοµάζα µε την ευρύτερη έννοια του όρου περιλαµβάνει 
οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισµούς. Ειδικότερα, η 
βιοµάζα για ενεργειακούς σκοπούς, περιλαµβάνει κάθε τύπο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 
στερεών, υγρών και/ ή αέριων 
καυσίµων. Στην πράξη υπάρχουν δύο 
τύποι βιοµάζας. Πρώτον, οι 
υπολειµµατικές µορφές (τα κάθε είδους 
φυτικά υπολείµµατα και ζωικά 
απόβλητα και τα απορρίµµατα) και 
δεύτερον η βιοµάζα που παράγεται από 
ενεργειακές καλλιέργειες

 

Οι κύριες εφαρµογές µε καύσιµο βιοµάζα είναι:  

Θέρµανση θερµοκηπίων : Σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν µεγάλες 
ποσότητες διαθέσιµης βιοµάζας, χρησιµοποιείται η βιοµάζα σαν καύσιµο σε 
κατάλληλους λέβητες για τη θέρµανση θερµοκηπίων.  

Θέρµανση κτιρίων µε καύση βιοµάζας σε ατοµικούς/κεντρικούς λέβητες : 
Σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση 
κτιρίων ατοµικοί/κεντρικοί λέβητες πυρηνόξυλου.  

Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιοµηχανίες : Βιοµάζα για παραγωγή 
ενέργειας χρησιµοποιείται από γεωργικές βιοµηχανίες στις οποίες η βιοµάζα 
προκύπτει σε σηµαντικές ποσότητες σαν υπόλειµµα ή υποπροϊόν της 
παραγωγικής διαδικασίας και έχουν αυξηµένες απαιτήσεις σε θερµότητα. 
Εκκοκκιστήρια, πυρηνελαιουργεία, βιοµηχανίες ρυζιού καθώς και 
βιοτεχνίες κονσερβοποίησης καίνε τα υπολείµµατά τους (υπολείµµατα 
εκκοκκισµού, πυρηνόξυλο, φλοιοί και κουκούτσια, αντίστοιχα) για την 
κάλυψη των θερµικών τους αναγκών ή/και µέρος των αναγκών τους σε 
ηλεκτρική ενέργεια. 

Παραγωγή ενέργειας σε βιοµηχανίες ξύλου : Τα υπολείµµατα βιοµηχανιών 
επεξεργασίας ξύλου (πριονίδι, πούδρα, ξακρίδια κλπ) χρησιµοποιούνται για 
τη κάλυψη των θερµικών αναγκών της διεργασίας καθώς και για την 
θέρµανση των κτιρίων.  



 116

Τηλεθέρµανση : είναι η προµήθεια θέρµανσης χώρων καθώς και θερµού 
νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισµό, ένα χωριό ή µια πόλη, 
από έναν κεντρικό σταθµό παραγωγής θερµότητας. H θερµότητα 
µεταφέρεται µε προ προς τα θερµαινόµενα κτίρια . 

Παραγωγή ενέργειας σε µονάδες βιολογικού καθαρισµού και Χώρους 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ): Το βιοαέριο που παράγεται 
από την αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων σε µονάδες βιολογικού 
καθαρισµού, και των απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ καίγεται σε µηχανές 
εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα 
µπορεί να αξιοποιείται η θερµική ενέργεια των καυσαερίων και του 
ψυκτικού µέσου των µηχανών για να καλυφθούν ανάγκες τις διεργασίας 
ή/και άλλες ανάγκες θέρµανσης (πχ θέρµανση κτιρίων). 

Χαµένη βιοµάζα - Χαµένη Ενέργεια 
 

Αυτή την εποχή αν βγεί κανείς από τις πόλεις και βρεθεί στην 
ελληνική ύπαιθρο θα προσέξει πιθανότατα αρκετές φωτιές να καίνε στα 
χωράφια καθώς οι αγρότες καίνε τα υπολείµµατα των καλλιεργιών τους 
µετά την συγκοµιδή. Πόσοι από αυτούς ξέρουν ότι αυτά τα κλαδιά και 
άχυρα µπορούν να τους αποφέρουν χρήµατα ;Πόσοι από αυτούς πιέζουν τα 
υπουργεία για να κάνουν κάτι στο θέµα της εκµετάλευσης της βιοµάζας ; 
Όλοι ζητάνε επιδοτήσεις ενώ έπρεπε να ζητάνε επενδύσεις. Επενδύσεις σε 
αγροτικές υποδοµές και βιοµηχανίες επεξεργασίας τόσο των προϊόντων 
αλλά και των «άχρηστων» υπολειµµάτων. Οι λύσεις υπάρχουν σε όλο τον 
κόσµο και δεν αναφέροµαι µόνο στην καύση αλλά και σε άλλες λύσεις που 
δεν είναι µόνο αντικείµενο έρευνας αλλά εφαρµόζονται εδώ και χρόνια.  

 
Οι διεργασίες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα µπορούν να καταταχθούν 
σε 4 κατηγορίες: 
1) Απευθείας κάυση σε λέβητα. Είναι η πιο απλή µέθοδος και ουσιαστικά η 
ενέργεια της κάυσης χρησιµοποιείται για τη θέρµανση νερού. Φυσικά δεν 
µιλάω για σόµπες αλλά για µεγάλες ολοκληρωµένες µονάδες µε πλήρη 
εκµετάλευση της ενέργειας καύσης. 
2) Χρήση της βιοµάζας ως ποσοστό µόνο του πετρελαίου καυσίµου. Η 
διαφορά µε την πρώτη µέθοδο έγκειται στο γεγονός ότι η βιοµάζα αποτελεί 
µόνο το 15 % περίπου της συνολικής τροφοδοσίας. Ο καυστήρας θέλει 
ρύθµιση για να εξυπηρετεί σωστά και τα δύο καύσιµα/ 
3) Πυρόλυση. Παραγωγή υγρών καυσίµων ή αερίου σύνθεσης (syngas) µε 
καταλυτικές συνήθως µέθόδους απουσία οξυγόνου. Η µέθοδος ενδείκνυται 
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για υπολέιµµατα από δενδρικές καλλιέργειες και λιγότερο για άχυρα (λόγω 
του µεγαλύτερού περιεχοµένου στάχτης). Το αποτέλεσµα είναι η παραγωγή 
καυσίµου που µπορεί ναµ εταφερεί µε ευκολία σε ενεργειακές µονάδες. 
4) Αεριοποίηση. Παραγωγή αερίων υδρογονανθράκων παρουσία ή όχι αέρα 
(οξυγόνου). Η µέθοδος εέχει ενεργειακή απόδοση 60 -90 %. Υπάρχουν 
διάφορες παραλλαγές της διεργασίας µε τις µεγάλες µονάδες να 
χρησιµοποιούν συνήθως ρευστοστερεές κλίνες (fluidized bed reactors) 
 

 

Υγρά βιοκαύσιµα 

Σήµερα, ο όρος βιοκαύσιµα χρησιµοποιείται συνήθως για υγρά 
καύσιµα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον τοµέα των µεταφορών. Τα 
πιο συνηθισµένα στο εµπόριο είναι το βιοντήζελ, µεθυλεστέρας ο οποίος 
παράγεται κυρίως από ελαιούχους σπόρους (ηλίανθος, ελαιοκράµβη, κ.ά) 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε µόνο του ή σε µίγµα µε πετρέλαιο 
κίνησης σε πετρελαιοκινητήρες και η βιοαιθανόλη η οποία παράγεται από 
σακχαρούχα, κυταρινούχα κι αµυλούχα φυτά (σιτάρι, καλαµπόκι, σόργο, 
τεύτλα, κ.ά.) και χρησιµοποιείται είτε ως έχει σε βενζινοκινητήρες που 
έχουν υποστεί µετατροπή είτε σε µίγµα µε βενζίνη σε κανονικούς 
βενζινοκινητήρες είτε τέλος να µετατραπεί σε ΕΤΒΕ (πρόσθετο βενζίνης).  
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Τα βιοκαύσιµα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από 
τα συµβατικά καύσιµα γιατί έχουν λιγότερες εκποµπές 
και χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 
Συµβάλλουν στη µείωση των εισαγωγών και στην 
ενεργειακή αυτονοµία της χώρας. 

 

 

Bιοαέριο 

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών 
κυρίως αποβλήτων (λύµατα από χοιροστάσια, βουστάσια), 
αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων, καθώς και από αστικά 
οργανικά απορρίµµατα. Αποτελείται από 65% µεθάνιο και 35% διοξείδιο 
του άνθρακα και µπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, µέσω της τροφοδοσίας 
του σε µηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε 
αεροστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. 

Tο βιοαέριο, µε την κατάλληλη επεξεργασία και αναβάθµιση, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και ως καύσιµο µεταφορών, µε ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
τιµή. Στη Σουηδία ήδη αρκετά οχήµατα κινούνται µε µεθάνιο και 
λειτουργούν σταθµοί διανοµής βιοαερίου. 

Παράλληλα, το αναβαθµισµένο βιοαέριο µπορεί να διοχετευθεί στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου, όπως πλέον γίνεται στην Ολλανδία, τη Σουηδία 
και την Ελβετία και να χρησιµοποιηθεί για ηλεκτρική και θερµική ενέργεια. 
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Πειραµατικά χρησιµοποιείται και για παραγωγή υδρογόνου, τροφοδοτώντας 
κυψέλες καυσίµου ( fuel cells ). 

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου, αποτελεί µία 
εναλλακτική λύση µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα, καθώς προσφέρει 
περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το συνεχώς 
διογκούµενο πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων. 
 

 

Υδραυλική Ενέργεια 

Το νερό κάνοντας τον "κύκλο του" στη φύση έχει δυναµική ενέργεια, όταν 
βρίσκεται σε περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο, η οποία µετατρέπεται σε 
κινητική, όταν το νερό ρέει προς χαµηλότερες περιοχές. Με τα 
υδροηλεκτρικά έργα (υδροταµιευτήρας, φράγµα, κλειστός αγωγός πτώσεως, 
υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) εκµεταλλευόµαστε την 
ενέργεια του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο 
διοχετεύεται στην κατανάλωση µε το ηλεκτρικό δίκτυο 
 

Φυσικά, µόνο σε 
περιοχές µε 

σηµαντικές 
υδατοπτώσεις, 

πλούσιες πηγές 
και κατάλληλη 

γεωλογική 
διαµόρφωση είναι 
δυνατόν να 
κατασκευασθούν 

υδατοταµιευτήρες. 
Συνήθως η 
ενέργεια που 

τελικώς 
παράγεται, χρησιµοποιείται µόνο συµπληρωµατικά µε άλλες 
συµβατικές πηγές ενέργειας, σε ώρες αιχµής. Στη χώρα µας η 
υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί το 10% των ενεργειακών µας 
αναγκών. 
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Νερόµυλος 

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση της υδραυλικής ενέργειας είναι:  
- Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αµέσως 
µόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, σε αντίθεση µε τους θερµικούς 
σταθµούς (γαιανθράκων, πετρελαίου), που απαιτούν χρόνο προετοιµασίας 

- Είναι µία "καθαρή" και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, µε τα γνωστά 
ευεργετήµατα (εξοικονόµηση συναλλάγµατος, φυσικών πόρων, προστασία 
περιβάλλοντος) 

- Μέσω των υδροταµιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και 
άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειµάρρων, δηµιουργία 
υγροτόπων, αναψυχή, αθλητισµός 
Τα µειονεκτήµατα που συνήθως εµφανίζονται είναι: 
- Το µεγάλο κόστος κατασκευής φραγµάτων και εξοπλισµού των σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής, όπως και ο πολύς χρόνος που απαιτείται µέχρι την 
αποπεράτωση του έργου 
- Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταµιευτήρα 
(ενδεχόµενη µετακίνηση πληθυσµών, υποβάθµιση περιοχών, αλλαγή στη 
χρήση γης, στη χλωρίδα και πανίδα περιοχών αλλά και του τοπικού 
κλίµατος, πλήρωση ταµιευτήρων µε φερτές ύλες, αύξηση σεισµικής 
επικινδυνότητας, κ.ά.). Η διεθνής πρακτική σήµερα προσανατολίζεται στην 
κατασκευή µικρών φραγµάτων. 
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Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Μικρές υδροηλεκτρικές µονάδες 
 

Η µετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων µε τη χρήση 
υδραυλικών τουρµπίνων παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η 
υδροηλεκτρική ενέργεια ταξινοµείται σε µεγάλης και µικρής κλίµακας. Η 
µικρή κλίµακας υδροηλεκτρική ενέργεια διαφέρει σηµαντικά από τη 
µεγάλης κλίµακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι µεγάλης 
κλίµακας υδροηλεκτρικές µονάδες απαιτούν τη δηµιουργία φραγµάτων και 
τεράστιων δεξαµενών µε σηµαντικές επιπτώσεις στο άµεσο περιβάλλον. Η 
κατασκευή φραγµάτων για τη συγκέντρωση νερού περιορίζει τη µετακίνηση 
των ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστηµα. Τα 
µικρής κλίµακας συστήµατα τοποθετούνται δίπλα σε ποτάµια και κανάλια 
και έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον οικοσύστηµα. 
Υδροηλεκτρικές µονάδες λιγότερες των 30 Mw σε µέγεθος χαρακτηρίζονται 
µικρής κλίµακας και θεωρούνται ανανεώσιµες πηγές. Το γρήγορα 
κινούµενο νερό οδηγείται µέσα από τούνελ να περιστρέψει τουρµπίνες, 
δηµιουργώντας έτσι µηχανική ενέργεια. Μια γεννήτρια µετατρέπει αυτή την 
ενέργεια σε ηλεκτρική. ∆ιαφορετικά από ότι συµβαίνει µε τα ορυκτά 
καύσιµα, το νερό δεν αχρηστεύεται κατά την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλους σκοπούς 
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Οι Υδροηλεκτρικές µονάδες δαµάζουν την ενέργεια του νερού και 
χρησιµοποιώντας µια απλή µέθοδο µετατρέπουν την ενέργεια αυτή σε 
ηλεκτρικό ρεύµα. Οι µονάδες αυτές βασίζονται στην κίνηση του νερού που 
περιστρέφει µια τουρµπίνα η οποία θέτει σε λειτουργία µια γεννήτρια. Οι 
περισσότερες υδροηλεκτρικές µονάδες χρησιµοποιούν ένα φράγµα το οποίο 
συγκρατεί µια µεγάλη ποσότητα νερού δηµιουργώντας έτσι µια µεγάλη 
δεξαµενή. Κάποιες θύρες στο φράγµα ανοίγουν και λόγω της βαρύτητας το 
νερό περνάει σε έναν αγωγό ο οποίος το οδηγεί σε µια τουρµπίνα. Καθώς 
αυτό περνάει από τον αγωγό δηµιουργεί µεγάλη πίεση. Το νερό πέφτει πάνω 
στις φτερωτές µιας τουρµπίνας και την περιστρέφει Η περιστροφική αυτή 
κίνηση µεταφέρεται στην γεννήτρια η οποία είναι συνδεδεµένη µε την 
τουρµπίνα µε ένα άξονα 

  
Υδροηλεκτρικό φράγµα και εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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 Γεννήτριες  
 
 

 Ο πιο συνηθισµένος τύπος τουρµπίνας για 
υδροηλεκτρικές µονάδες είναι η τουρµπίνα Francis η 
οποία µοιάζει µε ένα µεγάλο δίσκο µε κυρτές 
φτερωτές. 

Μια 
τέτοια 

τουρµπίνα 
µπορεί να 

ζυγίζει µέχρι 172 τόνους και να 
κάνει 90 περιστροφές το λεπτό. 
Καθώς οι φτερωτές της 
τουρµπίνας περιστρέφονται, 
περιστρέφουν τους µαγνήτες της 
γεννήτριας γύρω από ένα πηνίο 
θέτοντας σε κίνηση ηλεκτρόνια 
και δηµιουργώντας έτσι 
εναλλασσόµενο ηλεκτρικό 
ρεύµα. 

 
Ο µετασχηµατιστής παίρνει το εναλλασσόµενο ρεύµα και το 

µετατρέπει σε ρεύµα υψηλής τάσης. Έξω από κάθε υδροηλεκτρική µονάδα 
υπάρχουν τέσσερα καλώδια: οι τρεις φάσεις του ρεύµατος που 
δηµιουργούνται ταυτόχρονα συν η ουδέτερη ή γείωση και για τις τρεις. 
Το νερό στην δεξαµενή θεωρείται αποθηκευµένη ενέργεια. Όταν ανοίγουν 
οι θύρες το νερό που περνά µέσα από τον αγωγό γίνεται κινητική ενέργεια 
λόγω της κίνησής του. Η ποσότητα του ηλεκτρισµού που παράγεται 
καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες. ∆υο από αυτούς είναι ο όγκος του 



 124

νερού που ρέει και η ποσότητα της υδραυλικής κεφαλής. Υδραυλική 
κεφαλή είναι η απόσταση µεταξύ της επιφάνεια του νερού και της 
τουρµπίνας. Όσο αυξάνεται ο όγκος του νερού και της υδραυλικής κεφαλής 
τόσο αυξάνεται και το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα. Το µέγεθος της 
υδραυλικής κεφαλής εξαρτάται από την ποσότητα του νερού της δεξαµενής. 
Οι περισσότερες υδροηλεκτρικές µονάδες λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο. 
Όµως υπάρχει και ένας άλλος τύπος υδροηλεκτρικής µονάδας. Σε µια 
συµβατική υδροηλεκτρική µονάδα το νερό από την δεξαµενή περνάει από 
την τουρµπίνα και καταλήγει πάλι στο ποτάµι. Οι νέες υδροηλεκτρικές 
µονάδες χρησιµοποιούν δύο δεξαµενές. Την ανώτερη δεξαµενή η οποία 
συγκεντρώνει το νερό που συγκρατεί το φράγµα και χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Την κατώτερη δεξαµενή η οποία 
συγκεντρώνει το νερό που φεύγει από τις τουρµπίνες, αντί να γυρίζει πίσω 
στο ποτάµι. Μια αντίστροφη τουρµπίνα διοχετεύει αυτό το νερό πάλι πίσω 
στην ανώτερη δεξαµενή. Επιστρέφοντας το νερό πίσω η µονάδα έχει 
περισσότερο νερό για χρήση σε περιόδους αιχµής. 

 
Οι υδροηλεκτρικές 

µονάδες 
εκµεταλλεύονται µια 
φυσική συνεχή 
µέθοδο - την 
διαδικασία που 
προκαλεί τη βροχή 
και δηµιουργεί τα 
ποτάµια. Κάθε µέρα ο 
πλανήτης µας 
αποβάλλει µια µικρή 
ποσότητα νερού στην 
ατµόσφαιρα καθώς οι 
υπεριώδεις ακτίνες 
του ήλιου διασπούν 
τα µόρια του νερού. 
Αλλά ταυτόχρονα 

άλλο νερό εµφανίζεται λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το ποσό 
του νερού που δηµιουργείται και το ποσό που χάνεται είναι περίπου το ίδιο. 
Ο όγκος του συνόλου του νερού εµφανίζεται σε διαφορετικές µορφές. 
Μπορεί να είναι σε υγρή µορφή πχ. Οι ωκεανοί, τα ποτάµια, η βροχή, σε 
στερεή µορφή όπως οι παγετώνες και σε αέρια µορφή όπως οι υδρατµοί 
στην ατµόσφαιρα. Το νερό αλλάζει µορφές καθώς κινείται γύρω από τον 
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πλανήτη από ρεύµατα αέρος. Τα ρεύµατα αέρος δηµιουργούνται από την 
θερµική ακτινοβολία του ήλιου. Τα αέρια ρεύµατα δηµιουργούνται επειδή ο 
ήλιος θερµαίνει τον Ισηµερινό περισσότερο από άλλα µέρη της γης. Τα 
ρεύµατα του αέρα µεταφέρουν το νερό µέσα από τον δικό του κύκλο, που 
ονοµάζεται υδρολογικός κύκλος Ο ήλιος θερµαίνει το νερό και το 
µετατρέπει σε υδρατµούς οι οποίοι γεµίζουν τον αέρα. Ο ήλιος επίσης 
θερµαίνει τον αέρα. Ο θερµός αέρας ανεβαίνει στην ατµόσφαιρα 
µεταφέροντας τους υδρατµούς. Στα ανώτερα στρώµατα συναντά ψυχρά 
ρεύµατα αέρα. Οι υδρατµοί ψύχονται και γίνονται µικρά σταγονίδια νερού 
που σχηµατίζουν σύννεφα. Όταν αρκετά σταγονίδια συσσωρευτούν 
βαραίνουν και πέφτουν ξανά στην γη σαν βροχή, χαλάζι ή χιόνι.  
Ο υδρολογικός κύκλος  είναι σηµαντικός για τις υδροηλεκτρικές µονάδες 
επειδή η ροή νερού σ'αυτές εξαρτάται από αυτόν. Λιγότερες βροχές 
σηµαίνει λιγότερο νερό και λιγότερη παραγωγή ηλεκτρισµού. 
 
 

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια Παγκοσµίως 
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Εντυπωσιάζουν οι επιδόσεις της Νορβηγίας στον τοµέα της παραγωγής 
ενέργειας µέσω υδροηλεκτρικών σταθµών. Η Βραζιλία και η Βενεζουέλα 
δεν πάνε πίσω. Η Βενεζουέλα έχει και πετρέλαιο (και µάλιστα πολύ) ενώ η 
Βραζιλία επενδύει πολύ στην βιοαιθανόλη 

Ενέργεια ωκεανών (κυµάτων, παλίρροιας, θερµοκρασιακών διαφορών) 

Οι ωκεανοί µπορούν να µας προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας.  
Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να εκµεταλλευτούµε την ενέργεια της 
θάλασσας: 
α) από τα κύµατα  
β) από τις παλίρροιες (µικρές και µεγάλες) 
γ) από τις θερµοκρασιακές διαφορές του νερού 

 

α) Η κινητική ενέργεια των κυµάτων µπορεί να περιστρέψει την τουρµπίνα, 
όπως φαίνεται στο σχήµα . Η ανυψωτική κίνηση του κύµατος πιέζει τον 
αέρα προς τα πάνω, µέσα στο θάλαµο και θέτει σε περιστροφική κίνηση την 
τουρµπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει ρεύµα. Αυτός είναι ένας µόνο 
τύπος εκµετάλλευσης της ενέργειας των κυµάτων. Η παραγόµενη ενέργεια 
είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες µιας οικίας, ενός φάρου, κ.λπ. 
β) Η αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας χρονολογείται από εκατοντάδες 
χρόνια πριν, αφού µε τα νερά που δεσµεύονταν στις εκβολές ποταµών από 
την παλίρροια, κινούνταν νερόµυλοι. Ο τρόπος είναι απλός: Τα εισερχόµενα 
νερά της παλίρροιας στην ακτή κατά την πληµµυρίδα µπορούν να 
παγιδευτούν σε φράγµατα, οπότε κατά την άµπωτη τα αποθηκευµένα νερά 
ελευθερώνονται και κινούν υδροστρόβιλο, όπως στα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια. Τα πλέον κατάλληλα µέρη για την κατασκευή σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής είναι οι στενές εκβολές ποταµών. Η διαφορά µεταξύ της 
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στάθµης του νερού κατά την άµπωτη και την πληµµυρίδα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10 µέτρα. 
Σήµερα οι µικροί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το 
θαλασσινό νερό βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που µπορεί να παραχθεί είναι ικανή να καλύψει 
τις ανάγκες µιας πόλης µέχρι και 240 χιλιάδων κατοίκων. Ο πρώτος 
παλιρροϊκός σταθµός κατασκευάσθηκε στον ποταµό La Rance στις ακτές 
της Βορειοδυτικής Γαλλίας το 1962 και οι υδροστρόβιλοί του µπορούν να 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια καθώς το νερό κινείται κατά τη µια ή την 
άλλη κατεύθυνση. Άλλοι τέτοιοι σταθµοί λειτουργούν στη Ρωσία, στη 
θάλασσα Barents και στον κόλπο Fuhdy της Νέας Σκοτίας.  
γ) Η θερµική ενέργεια των ωκεανών µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί µε την 
εκµετάλλευση της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ του θερµότερου 
επιφανειακού νερού και του ψυχρότερου νερού του πυθµένα. Η διαφορά 
αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 οC. 
Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση της ενέργειας των ωκεανών, εκτός από 
"καθαρή" και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, µε τα γνωστά ευεργετήµατα, 
είναι το σχετικά µικρό κόστος κατασκευής των απαιτούµενων 
εγκαταστάσεων, η µεγάλη απόδοση (40-70 KW ανά µέτρο µετώπων 
κύµατος) και η δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου µε ηλεκτρόλυση από το 
άφθονο θαλασσινό νερό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο.  
Στα µειονεκτήµατα αναφέρεται το κόστος µεταφοράς της ενέργειας στη 
στεριά. 

Ενέργεια των κυµάτων 

Υπάρχουν 3 βασικές µέθοδοι µετατροπής της κινητικής ενέργειας των 
κυµάτων σε ηλεκτρική. 

- Το σύστηµα TAPCHAN (tapered channel) το οποίο µέσω ενός καναλιού 
οδηγεί το νερό των κυµάτων σε µία δεξαµενή. Το στένωµα του καναλιού 
αυξάνει το ύψος των κυµάτων περνώντας το νερό πάνω από τους τοίχους 
της δεξαµενής γεµίζοντάς την. Η κινητική ενέργεια του κινούµενου κύµατος 
καθώς αποθηκέυεται στη δεξαµενή µπορεί να µετετραπεί σε άλλη µορφή 
ενέργειας. Επιπλέον το αποθηκευµένο νερό µπορεί να τροφοδοτήσει µια 
τουρµπίνα Kaplan όπως και σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. 
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Αυτό το σύστηµα έχει µικρό κόστος λειτουργίας και µεγάλη 
αξιοπιστία. ∆υστυχώς όµως δεν είναι κατάλληλο για όλες τις ακτές. 
Χρειάζεται περιοχές όπου υπάρχει συνεχής κυµατισµός, παλίρροια 
µικρότερη του ενός µέτρου, αρκετό βάθος κοντά στις ακτές και κατάλληλη 
τοποθεσία για την δεξαµενή.  

Μια άλλη µέθοδος χρησιµοποιείται για να παράγει ηλεκτρισµό σε δύο 
στάδια. Είναι σταθερή κατασκευή που αποτελείται από µια στήλη που 
περιέχει µια τουρµπίνα. Καθώς το κύµα µπαίνει στη στήλη σπρώχνει τον 
αέρα της στήλης να περάσει και να κινήσει µια τουρµπίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα την πίεση του αέρα µέσα στην στήλη. Όταν το κύµα υποχωρεί ο 
πιεσµένος αέρας γυρίζει πίσω συνεχίζοντας να δίνει κίνηση στην τουρµπίνα. 
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Οι υποθαλάσσιες τουρµπίνες εκµεταλλεύονται τα ωκεάνια ρεύµατα και 
χρησιµοποιούν την ενέργειά τους για να κινήσουν αργόστροφες τουρµπίνες. 
Αυτές µε τη σειρά τους θέτουν σε λειτουργία µια γεννήτρια όπως και οι 
νερόµυλοι. 
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Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η µέση ετήσια ενέργεια που έχουν τα 
κύµατα παγκοσµίως σε kW/m. Η µορφή αυτή ανανεώσιµης ενέργειας 
θεωρείται βιώσιµη αν η µέση τιµή είναι πάνω από 15-20 kW/m. 

 

 

Παλιρροϊκή ενέργεια 

 Το πιο απλό σύστηµα παραγωγής ενέργειας από παλίρροιες 
περιλαµβάνει ένα φράγµα στην εκβολή ενός ποταµού. Κάποιες θύρες στο 
φράγµα επιτρέπουν την είσοδο θαλασσινού νερού στη δεξαµενή που 
σχηµατίζεται πίσω από το φράγµα. Η κίνηση του νερού προς τη δεξαµενή 
κατά την άνοδο της παλίρροιας και από την δεξαµενή κατά την άµπωτη 
κινεί τουρµπίνες και γεννήτριες πού παράγουν ηλεκτρισµ 

 
Πολλά είδη τουρµπίνας χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύµατος από παλίρροιες. Για παράδειγµα η µονάδα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύµατος La Rance κοντά στο St Malo στις ακτές της Βρεττάνης στη 
Γαλλία χρησιµοποιεί τουρµπίνα όπου το νερό περνάει γύρω από αυτή 
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κάνοντας την συντήρηση της δύσκολη αφού η πρόσβαση προς αυτή είναι 
δύσκολη. 

 
Οι τουρµπίνες όπως αυτή που χρησιµοποιείται στην Annapolis Royal στη 
Nova Scotia µειώνουν αυτό το πρόβληµα αφού η γεννήτρια είναι πάνω σε 
µια ξεχωριστή κατασκευή. 

 
Αρκετά προγράµµατα εκµετάλλευσης της παλιρροϊκής ενέργειας στην 
Μεγάλη Βρετανία προτείνουν τη χρήση κυλινδρικών τουρµπίνων. Σ αυτές η 
φτερωτή συνδέεται µεσω ενός µεγάλου άξονα µε κάποια κλίση µε τη 
γεννήτρια έτσι ώστε η πρόσβαση και η συντήρηση να είναι εύκολη 

 
Οι παλιρροϊκοί φράχτες µοιάζουν µε τεράστιες περιστρεφόµενες 

πόρτες που µπλοκάρουν εντελώς την είσοδο ενός καναλιού έτσι ώστε όλο το 
νερό της παλίρροιας να περνάει από αυτές. 
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Μετά τη πετρελαϊκή κρίση του 1970 προτάθηκε η χρήση παλιρροϊκών 
γεννητριών αλλά µόλις τα τελευταία 5 χρόνια άρχισε η κατασκευή τους 
όταν λειτούργησε η τουρµπίνα στο Loch Linnhe. Μοιάζει µε 
ανεµογεννήτρια αλλά προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις 
προηγούµενες, µέσα στα οποία είναι και οι µειωµένες αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι παλιρροϊκές γεννήτριες εκµεταλλεύονται τα 
παλιρροϊκά ρεύµατα που κινούνται µε ταχύτητα 2-3 m/s για να παράγουν 
ηλεκτρισµό µεταξύ 4 και 13 KW/m2. 

 

Ενώ η παλιρροϊκή ενέργεια προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς της εξαιτίας της οικονοµικής και 
τεχνικής ανάπτυξης κοντά στις εκβολές των ποταµών καθώς επίσης και 
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µειωµένες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου αφού δεν χρησιµοποιούνται 
στερεά καύσιµα, υπάρχουν ωστόσο σηµαντικά περιβαλλοντικά 
µειονεκτήµατα.  
Η κατασκευή δεξαµενών στις εκβολές ποταµών µπορεί να αυξήσει το ίζηµα 
και τη θολερότητα του νερού στη δεξαµενή. Επιπλέον, θα µπορούσε να έχει 
επιπτώσεις στη ναυσιπλοϊα και τον τουρισµό αφού το βάθος της θαλάσσιας 
περιοχής θα µειωθεί λόγω αύξησης του ιζήµατος. Πιθανόν το µεγαλύτερο 
πρόβληµα που θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια τέτοια µονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος είναι οι επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της 
περιοχής. Προς το παρόν πολύ λίγες µονάδες είναι σε λειτουργία για να 
µπορέσουµε να κατανοήσουµε όλες τις συνέπειες που έχουν στο περιβάλλον 

 

Υδρογόνο 

Το υδρογόνο αποτελεί το 90% του σύµπαντος και είναι το 
ελαφρύτερο αέριο στην φύση. Στη Γη βρίσκεται κυρίως σε ενώσεις όπως το 
νερό, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κ.α. 

Εκτιµάται ότι το υδρογόνο θα αποτελέσει ένα νέο καύσιµο που θα 
χρησιµοποιούµε στο µέλλον, τόσο στα σπίτια όσο και στα αυτοκίνητα µας. 
Έχει το πλεονέκτηµα όταν «καίγεται» να µην ρυπαίνει την ατµόσφαιρα, 
αφού παράγει µόνο θερµότητα και νερό.  

Το υδρογόνο στο µέλλον θα παράγεται σε µεγάλο ποσοστό από την 
ηλεκτρόλυση του νερού, δηλ. µια διαδικασία κατά την οποία το νερό 
διασπάται µε χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος σε υδρογόνο και οξυγόνο. 
Εποµένως, αφού θα παράγεται από το νερό και η χρήση του θα εκλύει νερό, 
το υδρογόνο θεωρείται πρακτικά ανεξάντλητο. 

Ο ηλεκτρισµός που απαιτείται για την παραγωγή υδρογόνου από νερό 
ιδανικά µπορεί να προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (κυρίως 
άνεµο και ήλιο), ώστε να είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον. 
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Συγκεκριµένα, το ηλεκτρικό ρεύµα που 
παράγει µια ανεµογεννήτρια ή ένα 
φωτοβολταϊκό θα τροφοδοτεί µία συσκευή 
ηλεκτρόλυσης που διασπά το νερό σε 
υδρογόνο και οξυγόνο. Στη συνέχεια το 
υδρογόνο θα αποθηκεύεται σε κατάλληλες 
δεξαµενές για να χρησιµοποιηθεί όποτε 
προκύψει ανάγκη. 

Το υδρογόνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε κατάλληλα τροποποιηµένους καυστήρες, 
λέβητες και κινητήρες εσωτερικής καύσης. 

Ιδανική ενεργειακή του εφαρµογή είναι όµως οι κυψέλες καυσίµου που 
αποτελούν µια νέα τεχνολογία που επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρισµού 
από την ένωση υδρογόνου και οξυγόνου που υπάρχει στον αέρα. Οι κυψέλες 
καυσίµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα σπίτια για την παραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας, αλλά και στην κίνηση των αυτοκινήτων. Θα 
χρειαστεί όµως να περάσουν κάποια χρόνια για να βελτιωθεί η απόδοση 
τους και να πέσει το κόστος τους, µέχρι να τις δούµε και στα δικά µας 
σπίτια και αυτοκίνητα. 

Αποτελεσµατική χρήση ενέργειας - Εξοικονόµηση ενέργειας  

Ήδη γνωρίσαµε ότι οι πηγές ενέργειας που κυρίως χρησιµοποιούµε - 
πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια - ρυπαίνουν το 
περιβάλλον και δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα, όπως το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, όξινη βροχή, ραδιενεργή ρύπανση. Αν λάβουµε υπόψη τις 
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της ανθρωπότητας σε ενέργεια και ότι τα 
συµβατικά αποθέµατα ενέργειας θα εξαντληθούν σε µερικές δεκάδες ή και 
εκατοντάδες χρόνια, καταλαβαίνουµε ότι το πρόβληµα ενέργεια παίρνει 
µεγάλες διαστάσεις. Είναι ανάγκη πλέον να αλλάξει η αντίληψη που θέλει 
την ενέργεια ως εµπορεύσιµο προϊόν που πρέπει όπως όλα τα προϊόντα να 
πουλιέται σε όλο και µεγαλύτερες ποσότητες και να γίνει πια λόγος για 
διαχείριση της ενέργειας στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Μέχρι η αντίληψη αυτή να αλλάξει, το καλύτερο που µπορούµε να 
κάνουµε είναι να µειώσουµε την κατανάλωση της ενέργειας ή να κάνουµε 
ορθολογική χρήση της. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούµε 
λιγότερη ενέργεια από µη ανανεώσιµες πηγές όπου είναι δυνατόν και να 
καταφεύγουµε στις ανανεώσιµες πηγές. Όπως έχει φανεί το µέλλον ανήκει 
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που είναι ανεξάντλητες (θα υπάρχουν όσο 
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ακτινοβολεί ο ήλιος) και είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Ήδη τα 
τελευταία χρόνια σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες γίνονται σηµαντικά 
βήµατα για την αξιοποίησή τους. Στο µεταβατικό λοιπόν στάδιο µέχρι την 
πλήρη αντικατάσταση των συµβατικών πηγών ενέργειας από τις 
ανανεώσιµες, η µόνη εφικτή λύση είναι η εξοικονόµηση ενέργειας. Με τον 
όρο εξοικονόµηση ενέργειας εννοούµε τη χρήση µικρότερης ποσότητας 
ενέργειας στην πορεία µιας ορισµένης χρονικής περιόδου (εξοικονόµηση 
της ποσότητας της ενέργειας)  

Εκείνο που µας ενδιαφέρει, είναι να βρούµε την κατάλληλη µορφή 
ενέργειας για την κάθε χρήση. Έτσι, µειώνουµε τις απώλειες και αυξάνουµε 
την απόδοση, γιατί σύµφωνα µε το 2ο νόµο της θερµοδυναµικής, όσο 
περισσότερες µετατροπές υφίσταται η ενέργεια τόσο µεγαλύτερες 
ποσότητές της υποβαθµίζονται µε τη µορφή θερµότητας που δεν είναι πλέον 
ικανή να παράγει έργο. 

Για παράδειγµα το καλοριφέρ, η σόµπα µε ξύλα, ακόµη και ένα καλά 
σχεδιασµένο τζάκι ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια για τη θέρµανση ενός 
χώρου, από ότι ξοδεύει µια ηλεκτρική θερµάστρα για να ζεστάνει τον ίδιο 
χώρο (εξοικονόµηση της ποιότητας της ενέργειας). 

Η εξοικονόµηση ενέργειας αναµένεται να συµβάλλει θετικά: 
- Στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αλόγιστη χρήση 
των ορυκτών καυσίµων 
- Στη διαφύλαξή τους για τις επόµενες γενιές 
- Στη µείωση της εξάρτησης των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, καθώς και 
στη µείωση της εκροής συναλλάγµατος και συνεπώς του κόστους των 
προϊόντων 
- Στη διαφύλαξη του πετρελαίου ως πρώτη ύλη για φάρµακα και προϊόντα 
καθηµερινής χρήσης, όπως απορρυπαντικά, σακούλες, πλαστικά κ.λπ. 

Τα πλεονεκτήµατα αντίστοιχα από τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας θα συµβάλλουν θετικά 

- Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω της µείωσης της ρύπανσης 
- Στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας, όπως χαρακτηριστικά 
συµβαίνει στη χώρα µας µε τον κλάδο των κατασκευαστών ηλιακών 
θερµοσιφώνων, που είναι ιδιαίτερα δυναµικός. 
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Τοµείς εξοικονόµησης ενέργειας 

 

Η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται στις µεταφορές (39%) και 
στον οικιακό τοµέα (30%) 

 

Εξοικονόµηση ενέργειας στις Μεταφορές 

Η κατανάλωση ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών έχει αυξηθεί 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 60 % της παγκόσµιας κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών απορροφάται στις µεταφορές. Το πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενο µέσο µεταφοράς είναι το αυτοκίνητο και ακολουθεί µε 
µεγάλη διαφορά το αεροπλάνο, µετά το τρένο και το λεωφορείο. Η 
µονοµερής εξάρτηση των µεταφορικών µέσων από το αργό πετρέλαιο και η 
κυριαρχία του Ι.Χ. αυτοκινήτου, δεν έχουν µόνο περιβαλλοντικές αλλά 
επίσης οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι οικονοµικές συνέπειες 
γίνονται εµφανείς µετά από κάθε πετρελαϊκή κρίση. 

Οι κοινωνικές συνέπειες έχουν σχέση µε την αύξηση των τροχαίων 
ατυχηµάτων, την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής λόγω της κυκλοφοριακής 
συµφόρησης που προκαλεί άγχος, θόρυβο και απώλεια χρόνου. 
Η εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές υπόσχεται καλύτερη ποιότητα 
ζωής σε πόλεις πιο ανθρώπινες, καθαρές και ήσυχες και µπορεί να 
επιτευχθεί µε αλλαγές στα µεταφορικά µέσα, µε ορθολογική οργάνωση των 
συγκοινωνιών και µείωση των µετακινήσεων.  
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Ιδιαίτερα :  

 
. - Στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, ο περιορισµός 
των άσκοπων µετακινήσεων και της 
επιθετικής οδήγησης, οι βελτιώσεις στην 
απόδοση του κινητήρα, η χρήση σύνθετων 
υλικών ελαφρότερων και ανθεκτικότερων του 
χάλυβα για να µειωθεί το µέγεθος και το 
βάρος τους, ακόµη η χρήση µικρών 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις πόλεις που δεν 

ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι αθόρυβα, είναι µέτρα που συµβάλλουν 
αποφασιστικά στην εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές 

 
 

- Στις συλλογικές µετακινήσεις, η προώθησή 
τους µε την ενίσχυση του στόλου των µέσων 
µαζικής µεταφοράς, την αύξηση της 
ελκυστικότητάς τους, τη χρήση µέσων 
σταθερής τροχιάς (τραµ, τρόλεϊ, µετρό), την 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των 
σιδηροδρόµων, και την ορθολογικότερη χρήση 
των µεταφορικών µέσων, ιδιαίτερα της 
µεταφοράς εµπορευµάτων µέσω των 
σιδηροδρόµων αντί των οδικών µέσων, θα 
συµβάλλουν θετικά στην κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγµα, το τρένο για το 
ίδιο µεταφορικό έργο καταναλώνει 3 φορές λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε 
τις οδικές µεταφορές. 
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Στον πολεοδοµικό σχεδιασµό και στις κυκλοφοριακές συνθήκες, όπου η 
εξοικονόµηση ενέργειας µπορεί να επιτευχθεί µε τη χωροθέτηση περιοχών 
όπου θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται η κυκλοφορία των Ι.Χ. 
αυτοκινήτων, θα ενθαρρύνεται η χρήση του ποδηλάτου και θα υπάρχουν 
χώροι ελεύθεροι για το παιχνίδι των παιδιών αλλά και την επικοινωνία των 
ανθρώπων. Πολλές ελληνικές πόλεις θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις 
συνθήκες τους και να πετύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αν αξιοποιούσαν 
παρόµοιες µεθόδους. 
 
Στη µείωση των µετακινήσεων µε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, 
όπου αποφεύγονται πολλές µετακινήσεις και εξυπηρετούνται οι πολίτες στις 
σχέσεις τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες ακόµη και στις εµπορικές 
συναλλαγές χρησιµοποιώντας τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, όπως το 
διαδίκτυο, φαξ, τηλεδιασκέψεις κ.λπ. 
 

Εξοικονόµηση ενέργειας στα Κτίρια 

Για τη θέρµανση, την ψύξη και το φωτισµό των κτιρίων στις 
σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνεται περίπου το 1/3 της συνολικής 
ενέργειας και παράγεται το 40 % του διοξειδίου του άνθρακα.  

Η σπατάλη που γίνεται στην ενέργεια είναι µεγάλη και µπορεί να 
περιορισθεί σηµαντικά αν ληφθούν τα µέτρα που αναφέρονται στη 
συνέχεια. 
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Θερµοµόνωση κτιρίων 

- Βελτίωση της θερµοµόνωσης των σπιτιών µε τη χρήση δοµικών υλικών 
που περιορίζουν τη ροή της θερµότητας, π.χ. οι απώλειες ενέργειας από 
µεγάλες γυάλινες επιφάνειες, µειώνονται αν χρησιµοποιηθούν διπλά τζάµια, 
όπου ο αέρας που παρεµβάλλεται µεταξύ των τζαµιών λειτουργεί ως 
µονωτικό. Η τοποθέτηση επίσης στις οροφές, τα δάπεδα και τους τοίχους 
των κτιρίων ειδικών µονωτικών υλικών, µειώνουν σηµαντικά τις απώλειες 
θερµότητας. Ένα καλά µονωµένο σπίτι 100 τ.µ µπορεί να εξοικονοµήσει 
µέχρι και 1000 λίτρα πετρελαίου το χρόνο.  
- Η ρύθµιση των θερµοστατών στους 18 - 19οC, η τακτική συντήρηση και 
ρύθµιση του καυστήρα (1-2 φορές το χρόνο) και η αντικατάσταση παλιών 
λεβήτων των οικιακών συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης µε άλλους 
σύγχρονης τεχνολογίας, προσφέρουν οικονοµία στα καύσιµα. 
- Αποφυγή της χρήσης ηλεκτρικών θερµαντικών σωµάτων και 
θερµοσυσσωρευτών που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από το 
καλοριφέρ, γιατί απαιτούν περισσότερες µετατροπές της ενέργειας, άρα και 
µεγαλύτερες απώλειες λόγω του 2ου νόµου της θερµοδυναµικής. 

∆ροσισµός - κλιµατισµός κτιρίων 

- Για το δροσισµό των κτιρίων το καλοκαίρι, µπορούµε να χρησιµοποιούµε 
φυσικούς τρόπους όπως τοποθέτηση σκιάστρων, αναρριχώµενα φυτά σε 
πέργολες και τοίχους, δέντρα σε αυλές - κήπους - πεζοδρόµια, 
ανοιχτόχρωµα χρώµατα στους εξωτερικούς τοίχους, ώστε να εξασφαλίζουµε 
περισσότερη δροσιά και να αποφεύγουµε τη χρήση των κλιµατιστικών που 
καταναλώνουν ενέργεια και µπορούν να βλάψουν την υγεία. 
- Εξοικονόµηση ενέργειας στον κλιµατισµό µε επεµβάσεις 
"νοικοκυρέµατος", όπως εγκατάσταση ανεµιστήρων, αερισµό σπιτιού ή 
χώρων εργασίας το βράδυ, τοποθέτηση τεντών κ.λπ., που µειώνουν τις 
ανάγκες για κλιµατισµό. 

Περιορισµός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι 
- Με την επιλογή των πιο ενεργειακά αποδοτικών οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών που εξασφαλίζει η σύγχρονη τεχνολογία, τη χρήση της 
κατάλληλης συσκευής για κάθε συγκεκριµένη δουλειά, τη διατήρηση σε 
καλή κατάσταση και τη σωστή χρήση τους (δεν ανοιγοκλείνουµε άσκοπα τις 
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πόρτες του ψυγείου, θέτουµε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων ή ρούχων 
µόνο όταν γεµίσουν, αποφεύγουµε το ηλεκτρικό στέγνωµα των ρούχων ή 
των µαλλιών προτιµώντας το φυσικό, µαγειρεύουµε και πλένουµε σε 
χαµηλότερες θερµοκρασίες), επιτυγχάνουµε σηµαντική εξοικονόµηση 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ειδικά για το φωτισµό των κτιρίων, αν 
σβήνουµε όσα φώτα δεν χρειάζονται, αντικαθιστούµε 
τους κοινούς λαµπτήρες µε λαµπτήρες χαµηλής 
κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και µεγαλύτερης 
διάρκειας ζωής και τοποθετούµε τα γραφεία ή τους 
πάγκους εργασίας δίπλα στα παράθυρα, το 
αποτέλεσµα θα φανεί στο λογαριασµό της ∆ΕΗ. 

Με τη χρήση λαµπτήρων φθορισµού χαµηλής 
κατανάλωσης, της ίδιας φωτεινότητας µε τους 
κοινούς λαµπτήρες, το κόστος λειτουργίας 
περιορίζεται στο 1/ 5 του αρχικού 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων 

Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική µε τις παρεµβάσεις της στο σχεδιασµό, στον 
τρόπο και στα υλικά κατασκευής, ικανοποιεί τις ανάγκες των κτιρίων για 
θέρµανση, φωτισµό και δροσισµό, τα εναρµονίζει µε το φυσικό περιβάλλον, 
χρησιµοποιώντας στοιχεία από αυτό, και εξασφαλίζει την εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

 
Πηγή: Τσίπηρας Κ, Το οικολογικό σπίτι, 1996) 
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Ακόµη και οι σύγχρονες πολυκατοικίες µπορούν να κατασκευασθούν 
σύµφωνα µε τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική (δεξιά), και όχι σαν τις άχαρες 
και ενεργοβόρες πολυκατοικίες της Αθήνας, όπως αυτή της εικόνας 
αριστερά. 
Σ' ένα καλά σχεδιασµένο βιοκλιµατικό κτίριο, η αξιοποίηση του φυσικού 
φωτισµού µπορεί να µειώσει µέχρι και 80% την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική έχει τις ρίζες της στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική πολλών λαών και µπορεί να προσφέρει στη 
σύγχρονη κατοικία λύσεις και ιδέες φιλικές προς το περιβάλλον. 

 
Φωτισµός χώρων από τον ήλιο 
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Εξοικονόµηση ενέργειας στη Βιοµηχανία 

Στη βιοµηχανία µε τους διάφορους κλάδους της (µετάλλων, χηµικών, 
πετρελαιοειδών, γυαλιού, χαρτιού, τροφίµων κ.λπ.) καταναλώνονται 
τεράστια ποσά ενέργειας, τόσο για την παραγωγή, τη διακίνηση και τη 
διαφήµιση των προϊόντων, όσο και για την παραγωγή των πρώτων υλών και 
τη µεταφορά τους στον τόπο επεξεργασίας. 
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Η εξοικονόµηση ενέργειας σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους και 
περισσότερο στους πιο ενεργοβόρους, µπορεί να επιτευχθεί µε µέτρα που 
αφορούν στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης παράλληλα µε την 
αποτελεσµατική ενεργειακή διαχείριση και την ανακύκλωση των 
απορριµµάτων που µπορούν να αξιοποιηθούν. Έτσι σε βιοµηχανίες που 
χρειάζονται στην παραγωγική τους διαδικασία µεγάλες ποσότητες ζεστού 
νερού ή ατµού, η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως κεντρικά 
ηλιακά συστήµατα είτε για παραγωγή νερού χαµηλής θερµοκρασίας (< 
50οC) για απευθείας χρήση είτε για προθέρµανση νερού - ατµού µέσης ή 
υψηλής θερµοκρασίας, µπορεί να προσφέρει σηµαντική µείωση στην 
κατανάλωση ενέργειας. 

Επίσης ως πηγή ενέργειας µπορεί να αξιοποιηθεί η βιοµάζα που 
προέρχεται από γεωργικά ή κτηνοτροφικά υπολείµµατα, αγροτοβιοµηχανικά 
απόβλητα ή απόβλητα της βιοµηχανίας τροφίµων. Για παράδειγµα τα 
υπολείµµατα εκκοκκισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµη ύλη 
για την ξήρανση του βαµβακιού σε εκκοκκιστήρια βάµβακος ή σε 
συστήµατα θέρµανσης θερµοκηπίων µαζί µε άλλα αγροτικά υπολείµµατα, 
όπως άχυρο κ.λπ. 

Ένας άλλος τρόπος εξοικονόµησης ενέργειας είναι η ανακύκλωση 
των απορριπτόµενων προϊόντων, αφού η ενέργεια που απαιτείται για την 
κατεργασία των υλικών προς ανακύκλωση είναι σηµαντικά µικρότερη από 
την αντίστοιχη ενέργεια που απαιτείται για τις πρώτες ύλες. Με τον τρόπο 
αυτό εξοικονοµούνται και οι φυσικοί πόροι και δεν αλλοιώνεται το 
περιβάλλον από έντονες εξορυκτικές και υλοτοµικές δραστηριότητες. 
Στη χώρα µας σήµερα εκτιµάται ότι από το συνολικό ποσοστό της ενέργειας 
που καταναλώνεται στη βιοµηχανία, που είναι το 27 % της τελικής 
ενεργειακής κατανάλωσης (Υπ. Ανάπτυξης 1995), µπορεί να εξοικονοµηθεί 
περίπου το 15 % (ανακύκλωση µέρους της ενέργειας).Τα πρακτικά µέτρα 
για την εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία επιτυγχάνονται κυρίως σε 
τρία επίπεδα: χωρίς κόστος, µε χαµηλό κόστος και υψηλό κόστος.  

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Μέτρα Παραδείγµατα Έµφαση Ποσοστό 
εξοικονόµησης

Μηδενικού 
κόστους 
(¨Καλό 

νοικοκύρεµα¨) 

Επαναρύθµιση των 
συστηµάτων ελέγχου. 

Κλείσιµο των 
διακοπτών όταν δεν 

λειτουργούν. Επισκευή 
διαρροών. 

Επαναπρογραµµατισµός 
των φορτίων 

/καταναλώσεων. 

Ανθρώπινη 
συµπεριφορά 
µε τη χρήση 

της 
υπάρχουσας 
τεχνολογίας 

10 % 

Χαµηλού 
κόστους 

Συντήρηση. Μέτρα 
παρακολούθησης και 
στοχοθεσία. Απλά 
συστήµατα ελέγχου. 
Μόνωση. Εκπαίδευση 
τελικών χρηστών 

Συνδυασµός 
επενδύσεων 
χαµηλού 

κόστους και 
ανθρώπινης 
συµπεριφοράς 

10 - 15 % 

Υψηλού 
κόστους 

(*) Συστήµατα 
ανάκτησης θερµότητας. 

Συµπαραγωγή 
θερµότητας και 
ηλεκτρισµού. 

Μετατροπή καυσίµων. 
Συστήµατα ενεργειακής 

διαχείρισης. 

Επενδύσεις 
σε 

τεχνολογίες 
υψηλού 

κόστους και 
µερική 
εµπλοκή 
ατόµων 

20 % 

Πίνακας 5. (Πηγή: Energy Management Training, ETSUNIFES) 
(*): Ένας συµβατικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός (π.χ. ∆ΕΗ) λειτουργεί 
µε αποδοτικότητα της τάξης του 30%, εκλύοντας το υπόλοιπο 70% προς το 
περιβάλλον υπό µορφή θερµότητας, ενώ ένας σταθµός συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας µπορεί να εκµεταλλευτεί το 85% περίπου της 
ενέργειας του καυσίµου. Φωτεινό παράδειγµα η τηλεθέρµανση στην 
Κοζάνη και Πτολεµαϊδα.  
 

Η Συµπαραγωγή δεν είναι ένας τύπος εργοστασίου αλλά µια 
ολόκληρη τεχνολογία βάσει της οποίας παράγεται ταυτόχρονα ηλεκτρισµός 
και θερµότητα που παρέχεται πλησίον του τόπου χρήσεως.Η τεχνολογία 
αυτή χρησιµοποιεί την θερµότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από τα 
εργοστάσια ηλεκτρικής παραγωγής που χρησιµοποιούν διάφορα καύσιµα 
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π.χ. άνθρακα, υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο. Η θερµότητα αυτή 
διοχετεύεται για θέρµανση χώρων ή και για βιοµηχανικές  χρήσεις.  
Η Συµπαραγωγή περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία µεγέθους µονάδων 
ικανών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός µικρού ξενοδοχείου, π.χ. 20 kW, 
µέχρι και µερικές δεκάδες ή εκατοντάδες MW για µια βιοµηχανική-
παραγωγική ανάγκη. 
 

Στο σχήµα αυτό παρατηρούµε ότι 
η ποσότητα καυσίµου που απαιτεί 
ένα εργοστάσιο συµπαραγωγής 
(b) για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερµότητας είναι 
κατά το 1/3 λιγότερη από αυτή 
που θα “καεί” σε ένα συµβατικής 
λειτουργίας εργοστάσιο, µε 
ανεξάρτητη την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από αυτήν 
της θερµότητας (a) 

 
Η Αντλία θερµότητας, είναι µια µηχανή µέσω της οποίας ένα ρευστό 

υφίσταται θερµοδυναµικό κύκλο και µεταφέρει ποσό θερµότητας από µια 
περιοχή χαµηλής θερµοκρασίας σε µία άλλη υψηλότερης. 
Επειδή η µηχανή αυτή προκαλεί ροή θερµότητας από χαµηλή Τ σε υψηλή, 
δηλ. αντίθετα από αυτήν που αυθόρµητα ρέει η θερµότητα, για τούτο 
απαιτείται να δοθεί στη µηχανή ενέργεια, W. 
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Εξοικονόµηση ενέργειας στη Γεωργία 
 

Η Γεωργία είναι ένας σηµαντικός τοµέας της εθνικής οικονοµίας. Στη 
χώρα µας υπάρχουν πάνω από 900.000 νοικοκυριά που ασκούν τη γεωργία 
ως κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση. 
Ενεργεια δαπανάται σε όλα τα στάδια, από το σπόρο που φυτεύουµε εως το 
γεύµα στο τραπέζι του σπιτιού µας. Κατά τη διαδικασία της γεωργικής 
παραγωγής, οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας 
είναι η άρδευση και η λίπανση.  

Οι λύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας στο τοµέα της γεωργίας 
περιλαµβάνουν τεχνολογικές λύσεις σε θέµατα θέρµανσης θερµοκηπίων και 
γενικότερα γεωργικών εφαρµογών µε βιοµάζα και γεωθερµία αλλά κυρίως 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες υπό τη µορφή µελετών και µετρήσεων για την 
αξιολόγηση διαφόρων ενεργειακών καλλιεργειών σε συγκεκριµένες 
περιοχές, καθώς και την αποτίµηση του δυναµικού βιοµάζας σε αυτές. 

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούµενα ή αυτοφυή είδη, 
παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιοµάζα, ως κύριο προϊόν, που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως 
παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών 
βιοκαυσίµων κ.ά. 

Οι παραδοσιακές καλλιέργειες των οποίων το τελικό προϊόν θα 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίµων θεωρούνται, 
επίσης ενεργειακές καλλιέργειες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν το 
σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα κι ο ηλίανθος όταν 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων (βιοαιθανόλης και 
βιοντήζελ). Τα προϊόντα των ενεργειακών καλλιεργειών µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν είτε ως πρώτη ύλη για θέρµανση και παραγωγή ενέργειας 
είτε ως καύσιµο µε τις κατάλληλες χηµικές διαδικασίες για την κίνηση 
οχηµάτων, αναπτύσσοντας ουσιαστικά νέες και βιώσιµες διεξόδους προς 
τον αγροτικό κλάδο. 

Εκτίµηση δυναµικού Βιοµάζας µπορεί να γίνει µε στόχο την 
παραγωγή βιοενέργειας. Ως δυναµικό βιοµάζας µπορεί κανείς να θεωρήσει 
την απολήψιµη ποσότητα φυτικών, δασικών υλών, ζωικών και αστικών 
λυµάτων, υποπροϊόντων βιοµηχανικής επεξεργασίας ή δηµοτικών στερεών 
απορριµµάτων. 
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Ο ελληνικός χώρος εµφανίζει αξιόλογες προοπτικές για την ανάπτυξη 
πρότυπων Κεντρικών Μονάδων Βιοαερίου. Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως 
από µεθάνιο (CH4) 55-70% και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 30-45% και 
µπορεί να τροφοδοτήσει µηχανές εσωτερικής καύσης, (ΜΕΚ), καυστήρες 
αερίου ή αεριοστρόβιλους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερµότητας. Επίσης µπορεί χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο µεταφορών, µετά τη 
διαδικασία του καθαρισµού, και την αναβάθµισή του. Τέλος το βιοαέριο 
διοχετεύεται και στο δίκτυο του φυσικού αερίου, όπως επίσης να 
χρησιµοποιηθεί για παραγωγή βιο-υδρογόνου (fuel cell). Η οικονοµικότητα 
µιας τέτοιας µονάδος βασίζεται κατ’ αρχάς στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη 
(γεωργο-κτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικό µέρος των απορριµµάτων, κλπ) 
έχει συχνά µηδενική ή αρνητική αξία και κατά δεύτερο λόγο ότι τα προϊόντα 
της µονάδας έχουν αναµφισβήτητα εµπορική αξία. Ως ανανεώσιµη πηγή 
ενέργειας εµπίπτει σε διατάξεις Νόµου για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η 
δε πώληση του πλεονάσµατος της θερµότητας µπορεί να αποδώσει 
επιπρόσθετα έσοδα. Επιπλέον, η παραγωγή στερεού οργανικού 
υπολείµµατος µπορεί να θεωρηθεί πηγή εσόδων αν το υπόλειµµα αυτό µε 
διαχωρισµό και εξάτµιση τροποποιηθεί κατάλληλα και πωληθεί σαν στερεό 
και υγρό λίπασµα.  

Οι ολοένα και αυξανόµενες ενεργειακές και κλιµατολογικές ανάγκες 
σε ένα πλήθος γεωργικών εφαρµογών, καθιστά την ένταξη συστηµάτων 
εκµετάλλευσης της γεωθερµικής (Γ/Θ) ενέργειας χαµηλής ενθαλπίας σε 
γεωργικές εφαρµογές ιδιαίτερα αποτελεσµατική.  

Τα γεωθερµικά ρευστά εντοπίζονται κύρια σε γεωργικές περιοχές µε 
αποτέλεσµα το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εφαρµογών, όπως η θέρµανση 
θερµοκηπίων, η πρωίµηση υπαίθριων καλλιεργειών, η ξήρανση αγροτικών 
προϊόντων αλλά και η θέρµανση ιχθυοδεξαµενών, να είναι έντονο.  

Η ανάγκη απεξαρτοποίησης της παραγωγής κηπευτικών και 
ανθοκοµικών προϊόντων από τους κλιµατολογικούς παράγοντες, αλλά 
κυρίως το πολύ χαµηλό κόστος θέρµανσης από τη χρήση της Γ/Θ ενέργειας 
χαµηλής ενθαλπίας οδήγησε στην ανάπτυξη της γεωθερµικής θέρµανσης 
θερµοκηπίων στη χώρα µας. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης κυµαίνεται 
από 6 µήνες µέχρι και 2 χρόνια.  
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Μέθοδοι αλλαγής της ανθρώπινης συµπεριφοράς µε σκοπό ενεργειακά 
οφέλη 

Από κοινωνιολογικές µελέτες, η ανθρώπινη συµπεριφορά µπορεί να 
επηρεαστεί µε µεθόδους που εµπίπτουν στις τρεις παρακάτω κατηγορίες:  

 
- κανονισµοί και οδηγίες 
- θεσµικά µέτρα 
- ζητήµατα κουλτούρας και πίστης 

Η παροχή οικονοµικών κινήτρων αποδείχθηκε ο καλύτερος σύµµαχος 
στην προσπάθεια αποκοµιδής ενεργειακών οφελών. Οικονοµικά εργαλεία 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επηρεάσουν τη συµπεριφορά 
σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας είναι οι φοροαπαλλαγές, η 
διαφοροποίηση στο δασµολόγιο, κ.λπ. 

Κρίνεται σκόπιµο το µήνυµα που θα µπορούσε να περιλαµβάνει 
τρόπους εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και συγκριτικά 
στοιχεία κατανάλωσης προηγούµενων µηνών, να περιέχεται στο τιµολόγιο 
του ηλεκτρικού ρεύµατος, δεδοµένου ότι τυγχάνει της απαραίτητης 
προσοχής του κοινού. Με αυτό τον τρόπο και η εταιρεία ηλεκτρισµού 
δηµιουργεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης στον πελάτη, καλλιεργώντας του το 
αίσθηµα ότι του παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, αλλά και ο καταναλωτής έχει 
την ευκαιρία να ενηµερωθεί σωστά, να διαπιστώσει ο ίδιος το ποσό της 
ενέργειας που καταναλώνει, αντιστοιχώντας το σε χρήµατα και να το 
συγκρίνει µε προηγούµενη περίοδο. 

Επίσης οι ενηµερωτικές καµπάνιες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό 
σχετικά µε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα, µέσω ραδιοφώνου, 
τηλεόρασης, καταφέρνουν να περάσουν το µήνυµα της ορθολογικής χρήσης 
ενέργειας σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων. 

Απλά µαθήµατα εξοικονόµησης ενέργειας- Ορθολογική χρήση ενέργειας 

-Συντήρηση καυστήρων - σταθερές θερµοκρασίες 19-20οC. Τα ηλεκτρικά 
σώµατα - οι θερµοσυσσωρευτές καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια - δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται αλόγιστα. 
- Μόνωση: Θερµοµόνωση σε ταράτσες, στέγες, δωµάτια, δάπεδα, τοίχους, 
διπλά κουφώµατα και τζάµια. Ένα καλά µονωµένο σπίτι 100 τ.µ. έχει 
κέρδος περίπου 1000 lit. πετρέλαιο το χρόνο. Εκµετάλλευση της ηλιακής 
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ενέργειας. 
- Σκίαστρα, σωστή λειτουργία του κλιµατισµού ή αντικατάστασή του µε 
ανεµιστήρες. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός των κτιρίων, δηλαδή 
παρεµβάσεις στην αρχιτεκτονική ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 
κτιρίων για θέρµανση, δροσισµό και φωτισµό, αλλά και η χρήση υλικών 
από το φυσικό περιβάλλον ώστε να εναρµονίζεται µε αυτό, µπορεί να 
µειώσει σηµαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
- Χρήση ηλιακών θερµοσίφωνων για ζεστό νερό. 
- Περιορισµός στις µετακινήσεις µε αυτοκίνητα και χρησιµοποίηση τράµ, 
τρόλεϊ, ηλεκτρικών τρένων που καταναλώνουν λιγότερα καύσιµα.  
- Ηλεκτρικές συσκευές: Σωστή χρήση - έλεγχος και συντήρηση για καλή 
λειτουργία.  
- Στις αγροτικές καλλιέργειες αποφεύγεται η κατασπατάληση του φυσικού 
πλούτου και περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εισροές σε ενέργεια και 
σε συνθετικές αγροχηµικές ουσίες µε εφαρµογή της οικολογικής 
(βιολογικής) γεωργίας. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ  ΖΗΤΗΜΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
Στο µέρος  αυτό της εργασίας µας προτείνουµε να ακολουθηθεί ένα  
πολύµηνο σχέδιο εργασίας  µε πολύπλευρη  προσέγγιση και προτάσεις  
καθώς  και  δραστηριότητες  που θα διαµορφωθούν στο  πλαίσιο  της  
δράσης  µας.                                                                                                     
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα  µπορεί  να εφαρµοστεί  και στις  δύο 
τελευταίες τάξεις  του δηµοτικού Ε-ΣΤ  καθώς  και στις Α  και  Β 
γυµνασίου.                                                                                                        
Σκοπός της συµµετοχής µας σε ένα τέτοιο περιβαλλοντικό  πρόγραµµα  
είναι να  γνωρίσει  στους µαθητές  το λεγόµενο ενεργειακό ζήτηµα και να 
δείξει την πολυπλοκότητα του. Να ευαισθητοποιήσει και να δηµιουργήσει 
περιβαλλοντική  συνείδηση . Να του δώσει γνώσεις και κίνητρα να δράσει 
προς το συµφέρον του περιβάλλοντος, να αλλάξει πιθανόν την στάση του 
απέναντι σε θέσεις που είχε µέχρι τώρα. Να λειτουργήσει συλλογικά µέσα 
από τον τρόπο δουλείας , να αντιµετωπίσει την πρόκληση, να προτείνει 
λύσεις και να τις προβάλει.  
Να αντιληφθεί ο µαθητής ότι τα περιβαλλοντικά ζητήµατα πού προκύπτουν,  
αντιµετωπίζονται καλύτερα µε συλλογική δράση και για να δοθεί λύση η 
εµπλοκή όλων των φορέων πρέπει να επιδιώκεται .Να µάθει να 
χρησιµοποιεί τεχνικές προβολής του ζητήµατος και να διαχειρίζεται το 
περιβάλλον µε γνώµονα ότι θα το παραδώσει στις µελλοντικές γενιές. 
Η προσέγγιση του θέµατος θα γίνει µε τις βασικές αρχές που διέπουν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αυτοί  θα είναι και οι άξονες γύρω από τους 
οποίους θα κινηθούµε σε κάθε µας δραστηριότητα αλλά και θεωρητική 
προσέγγιση και είναι οι εξής: 
 

     ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ 
  

     ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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     ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ  

 
     ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 
     ΚΡΙΤΙΚΗ  ΣΚΕΨΗ 

 
     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
  

 Άµεση σχέση µε το περιβάλλον  
 

 Οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων  
 

 Οι γεωπολιτικές κρίσεις πού δηµιουργούνται µε αφορµή τον έλεγχο 
των πηγών ενέργειας  

 
 Η ανάπτυξη µε γνώµονα το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα  

 
 Η διαθεµατική προσέγγιση που  προσφέρει  

 
 Οι οικονοµικές κρίσεις που προκύπτουν µε την προώθηση 

συγκεκριµένων πηγών ενέργειας σαν την µόνη λύση 
 

 Η δυνατότητα που προσφέρει να γνωρίσουν οι µαθητές το 
περιβάλλον που ζουν  

 
 Μπορούν να εφαρµοστούν βασικές αρχές της Π.Ε. όπως : γνώση- 

κατανόηση – συνειδητοποίηση- δεξιότητες – στάσεις- αξίες- συµµετοχή  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Θα µπορούσαµε να τους χωρίσουµε ως εξής: 
 
Γνωστικοί 
 
 

 Να γνωρίσουν οι µαθητές το «ενεργειακό ζήτηµα» 
 

 Να κατανοήσουν τη πολυπλοκότητα του 
 

 Να διερευνήσουν τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει σε πολλαπλά 
επίπεδα όπως  το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, περιβαλλοντικό 

 
 Να γνωρίσουν τον τρόπο πού επηρεάζει την καθηµερινότητα µας 

 
 Να γνωρίσουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

 
 Να µάθουν πώς θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια     

 
 Να προτείνουν λύσεις  

 
 Να µπορούν να διακρίνουν τα θετικά και τα αρνητικά των υπό 

µελέτη θεµάτων 
 

 Να αντιληφθούν την κρισιµότητα του προβλήµατος  
 

 Να αντιληφθούν τον όρο κριµένη ενέργεια και έτσι να κατανοήσουν 
καλύτερα την ανάγκη εξοικονόµησης της ενέργειας  

 
 
Επιστηµονικοί 
 
 

 Να προσεγγίσουν την µεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας 
 

 Να µάθουν να παρατηρούν να καταγράφουν και να ταξινοµούν και 
να οµαδοποιούν  
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 Να µάθουν να επεξεργάζονται αποτελέσµατα και δεδοµένα τα οποία 
είτε συνέλεξαν  µόνοι τους είτε τους δόθηκαν 

 
 Να κατασκευάζουν εργαλεία συλλογής πληροφοριών 

 
 Και φυσικά να αποκτήσουν την δυνατότητα κριτικής και 

δηµιουργικής σκέψης  
 
 
Κοινωνικοί 
 
 

 Να συνδέσουν την δράση τους µε την καθηµερινότητα τους και την 
ποιότητα ζωής τους 

 
 Να κάνουν παρέµβαση στην τοπική κοινωνία  

 
 Να σκεφτούν παγκόσµια και να δράσουν τοπικά  

 
 
Συναισθηµατικοί  
 
 

 Να εκτιµήσουν την αξία διατήρησης των οικοσυστηµάτων από την 
άκρατη εκµετάλλευση των πηγών ενέργειας  

 
 Να µάθουν να σέβονται την ενέργεια και να µην την σπαταλούν  

 
 Να ευαισθητοποιηθούν και να τροποποιήσουν τις στάσεις τους 

αναπτύσσοντας  συµπεριφορές τέτοιες που να προωθούν την λιγότερη 
κατανάλωση ενέργειας 

 
 Να αποκτήσουν υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων και 

παρεµβάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και του 
σεβασµού του περιβάλλοντος 

 
 Να αποκτήσουν οι ίδιοι άποψη για τις διαφορετικές µορφές 

ενέργειες  
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Ψυχοκινητικοί 
 
 

    Να µάθουν να φτιάχνουν κατασκευές  και κατανοήσουν πόσο κοντά 
µας βρίσκονται οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
 

 Να αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες και να συνεργαστούν  
 

 Να δουλέψουν για ένα κοινό σκοπό  
 

 Να αυτοσχεδιάσουν και να δηµιουργήσουν   
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
 
Η µέθοδος που προτείνεται για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού 
προγράµµατος είναι η ανάπτυξη σχεδίου εργασίας (project). Η ευελιξία 
που προσφέρει η συγκεκριµένη µέθοδος, είναι πολύ σηµαντική για την 
πορεία της δουλείας γιατί µπορεί να αλλάξει την πορεία του χρόνου, 
ανάλογα µε το ενδιαφέρον των µαθητών. Η βιωµατική προσέγγιση, η 
ανακαλυπτική διαδικασία, η διαθεµατικότητα καθώς και η δουλεία σε 
οµάδες (οµαδοσυνεργατική) θα είναι από τις τεχνικές που θα 
χρησιµοποιηθούν . Ο µαθητής «ερευνητής» θα έχει µεγάλο µέρος την 
διδακτική µας πορεία. 
∆ιάφορες άλλες στρατηγικές διδασκαλίας όπως ο καταιγισµός ιδεών ,η 
διερεύνηση υπάρχουσας γνώσης, η διασάφηση εννοιών, η κατάκτηση νέας 
γνώσης, οι οµαδικές εργασίες, οι ατοµικές εργασίες, η καθοδηγούµενη 
ανακάλυψη, διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Φυσικά η συµµετοχή σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα, 
µαθητών και εκπαιδευτικών, πρέπει να είναι εθελοντική και να πηγάζει από 
εσωτερικά κίνητρα και διεργασίες αλτρουισµού και αισθήµατος κοινωνικής 
ευθύνης. 
Αξίζει να αναφέρουµε λίγα λόγια για τον καταιγισµό ιδεών που αναφέραµε 
πιο πάνω. Είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται στην αρχή της «δουλειάς» 
ενός θέµατος. Αφού δοθεί στους µαθητές το θέµα, τους ζητάµε να 
εκφράσουν αυθόρµητα τις σκέψεις τους και καταγράφουµε  λέξεις κλειδιά 
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που µας αναφέρουν. Στη συνέχεια ταξινοµούµε και οµαδοποιούµε τις 
φράσεις κλειδιά, προσχηµατίζοντας τα θέµατα που θα ασχοληθούµε. 
Κατόπιν µέσα από συζήτηση που ακολουθεί, γίνεται η ευαισθητοποίηση 
των µαθητών πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
 
Σηµαντικό ρόλο για τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα του προγράµµατος 
παίζει η ενηµέρωση. Για αυτό τον λόγο η οµάδα µας θα ενηµερώσει όλη την 
σχολική κοινότητα µε ανακοίνωση, τον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων, 
τον δήµαρχο και Μ.Κ.Ο. της περιοχής. Επίσης οι παραπάνω φορείς µπορούν 
να βοηθήσουν την πορεία και την υλοποίηση του προγράµµατος. 
Σηµαντικό θεωρούµε και προτείνουµε, να δηµιουργείται «περιβαλλοντικό 
στέκι» που θα λειτουργεί και στα διαλείµµατα, έτσι ώστε να είναι ένας 
πόλος συσπείρωσης και προβολής της δουλείας της  οµάδας και να 
ευαισθητοποιεί τους υπόλοιπους µαθητές. 
 
 
 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
 
Η σύνδεση του θέµατος που θα δουλέψουµε µε τα µαθήµατα του 
αναλυτικού προγράµµατος θεωρείται σηµαντική. Οι µαθητές πρέπει να 
αντιληφθούν, την εµπλοκή όλου αυτού του φάσµατος γνώσεων και της 
χρησιµότητας τους, σε ένα θέµα τόσο πρακτικό και συνάµα ζωτικό για τη 
ποιότητα της ζωής µας, για την ίδια την ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ. Τα στοιχεία 
που θα χρησιµοποιήσουµε από κάθε µάθηµα θα µας βοηθήσουν να 
προωθήσουµε καλύτερα τον σκοπό της εργασίας µας. 
 
ΓΛΩΣΣΑ: Λογοτεχνικά κείµενα, ποιήµατα και αναφορές σχετικές µε την 
δύναµη του νερού και του ανέµου. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στατιστική επεξεργασία, οµαδοποιήσεις, συγκρίσεις, 
υπολογισµοί. 
ΦΥΣΙΚΗ: Βάρη, όγκοι, ζεύγη δυνάµεων, αποστάσεις, ηλεκτρισµός, 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Γνώση του γεωφυσικού χάρτη των περιοχών που θα 
εξετάσουµε, κατανοµή των πηγών ενέργειας. 
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ΧΗΜΕΙΑ: Νερό, µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, γνώση των στοιχείων 
των πηγών ενέργειας και των καταλοίπων τους. 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Κατασκευές , αφίσες, καλλιτεχνική επιµέλεια των δράσεων, 
φωτογραφίες από ατυχήµατα και περιβαλλοντικές καταστροφές αλλά και 
οικολογικούς παραδείσους.  
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Αθλητισµός σε περιβάλλον καθαρό, η αξία της 
υγιεινής διατροφής, η ρύπανση και οι βλαβερές συνέπειες στην ποιότητα 
ζωής του ανθρώπου. 
ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευές που θα χρειαστούµε στην πορεία της δράσης 
µας, αξιοποίηση των τεχνολογικών γνώσεων (ανεµόµυλος- γεννήτρια ). 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Σωστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων και 
κατά αναγωγή των ενεργειακών πηγών, διατροφή και ποιότητα ζωής. 
  
  
 
ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
 
 

 Γίνεται η διερεύνηση για την συγκρότηση της οµάδας των 
εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Ενηµέρωση του διευθυντή του σχολείου. Ενηµέρωση του γραφείου 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνία µε το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης. 
Προτείνεται επίσης η ενηµέρωση  του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 
όπως και των Μ.Κ.Ο. της περιοχής.   
 

 Κάλεσµα -  Πρόσκληση  των µαθητών. 
 

 Συνάντηση των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς   
 
 
Συνάντηση των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς 
 
 

   Προτείνεται στην πρώτη συνάντηση να γίνει διερεύνηση 
της προϋπάρχουσας  γνώσης έτσι ώστε να µπορεί να γίνει στο τέλος και η 
αξιολόγηση.  

 Στην συνάντηση αυτή χρησιµοποιώντας την τεχνική του 
«καταιγισµού ιδεών» καταγράφουµε τις ιδέες των µαθητών, σχετικά µε το 
ενεργειακό ζήτηµα, εντοπίζοντας τις φράσεις κλειδιά. 
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 ∆ίνουµε στους µαθητές δηµοσιεύµατα που αφορούν στο θέµα 

µας, και προχωρούµε στην ευαισθητοποίηση των µαθητών. 
 
  Μετά από συζήτηση προχωρούµε στην ταξινόµησή τους και 

οµαδοποίηση τους.  
 

 Η καταγραφή των φράσεων αυτών γίνονται σε ένα «χάρτη 
εννοιών». Η τεχνική αυτή µας διευκολύνει γιατί οι µαθητές µπορούν πιο 
εύκολα να κατανοήσουν την εξακτίνωση του θέµατος και τον τρόπο µε τον 
οποίο συνδέονται τα υποθέµατα µεταξύ τους (εννοιολογικός χάρτης). 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΗΓΕΣ 

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

Ορυκτά 
καύσιµα 

Φυσική 
κατάσταση Ουράνιο 

Πυρηνικά 
καυσιµα 

• Γεωθερµικές αντλίες 

• Μικρές υδροηλεκτρικές 
µονάδες 

• Ενέργεια των κυµάτων 
• Ενέργεια από παλίρροιες 

Ηλιακή

Υδραυλική 

Αιολική

Ανεµογεννήτριες 

• Ηλιακός 
συλλέκτης 

• Βιοκλιµατικό 
κτήριο 

• Φωτοβολταικ

Γεωθερµική

Αέρια Στερεά  Υγρά 

Βιοµάζας 

• Βιοενέργεια 
• Βιοκαύσιµα 
• Βιοαέριο 

 
 
 
 

Σχήµα: Εννοιολογικός Χάρτης 
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 Χωρισµός των οµάδων ανάλογα µε τα κοινού ενδιαφέροντος 
υποθέµατα. 
 

  Οι οµάδες αποφασίζουν για τις αρµοδιότητες του κάθε 
µέλους (συντονιστής, γραµµατέας, κ.ά.). 
 
 
 

          Μετά από την συγκρότηση των οµάδων και την κατασκευή του 
εννοιολογικού χάρτη, προτείνονται  για την συλλογή του υλικού και των 
πληροφοριών τα παρακάτω θέµατα: 
 

    Πηγές ενέργειας και η γεωφυσική τους κατανοµή 
 

     Μορφές ενέργειας 
 

     Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
 

     Μη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
 
 

          Προτείνεται και οργανώνεται οµάδα επικοινωνίας από ένα µέλος 
κάθε οµάδας. Κρίνεται σκόπιµο για τον καλύτερο συντονισµό των επαφών 
µε τους αρµόδιους φορείς. 

          Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των επισκέψεων µας και 
συγκεκριµένα, στην φάση της προετοιµασίας της επίσκεψης στο σχολείο, θα 
αναλαµβάνουν δύο οµάδες την ενηµέρωση και τον συντονισµό (εποπτικό 
υλικό που θα χρησιµοποιηθεί κ.λ.π.) όλης της οµάδας. 
 
 

          Αποφασίζετε να λειτουργήσει «περιβαλλοντικό στέκι» και οι 
µαθητές µεταξύ τους αναλαµβάνουν τις «βάρδιες». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Προκειµένου να οργανωθεί  καλύτερα η εκτέλεση και παρακολούθηση του 
προγράµµατος, πρέπει να γίνει ετήσιος προγραµµατισµός. Το 
χρονοδιάγραµµα αυτό περιλαµβάνει όλες τις φάσης υλοποίησης και δίνει 
την δυνατότητα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν ή να 
αλλάξουν κάποιες από τις δράσεις τους. 
 
 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 8 µήνες δηλαδή από το 
Νοέµβριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2009. 
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 
 

    Έναρξη του προγράµµατος  
 

    Ευαισθητοποίηση των µαθητών 
    Χωρισµός των οµάδων και θεµάτων που θα ασχοληθούν 
    Ερωτηµατολόγιο για την διερεύνηση της υπάρχουσας 
γνώσης (θα µας χρειαστεί για τον σχεδιασµό µας αλλά και την 
τελική αξιολόγηση) 
    Οργάνωση περιβαλλοντικού στεκιού 
    ∆ηµιουργία «εργαλείου» καταγραφής του ενεργειακού 
«προφίλ» των µαθητών αλλά και της οικογένειας τους όπως και 
του σχολείου τους 
    Προετοιµασία της επίσκεψης στον Α.Η.Σ. Λαυρίου από τις 
οµάδες «µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» και του «νοµικού 
πλαισίου»,(ερωτηµατολόγιο, ενηµέρωση, εποπτικό υλικό)  
     Επίσκεψη στον Α.Η.Σ. Λαυρίου και συλλογή του υλικού 

 
 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2008 
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    Συλλογή του υλικού από την επίσκεψη και ταξινόµηση του, 
µε σκοπό την αξιοποίηση του αργότερα (φυλλάδιο)  

 
    ∆ηµιουργία πίνακα στο περιβαλλοντικό στέκι και 
ενηµέρωση του µετά από κάθε δράση µε φωτογραφίες και 
κείµενα  

 
    Η «οµάδα ενηµέρωσης» κάνει τις επαφές µε τους φορείς που 
έχουν περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω ενηµερώνοντας τους 

 
 

    Κατασκευή «εργαλείου» για την παρακολούθηση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, στην περιοχή που ζούµε. Τα στοιχεία 
θα τα αντλήσουµε από τον ιστότοπο του Π.Ε.Ρ.Π.Α. 

 
    Προετοιµασία για την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης  

 
 

    Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης  
 
 

     Κατασκευή σταυρόλεξου χρησιµοποιώντας όρους πού 
έχουν χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές στον καταιγισµό ιδεών 

 
 
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2009  
 
 
 

    Προετοιµασία για επίσκεψη στο Κ.Α.Π.Ε. στην Παλλήνη 
Αττικής (κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας) από τις 
οµάδες «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» , «νοµικού πλαισίου» 
και «µορφές ενέργειας». Οι οµάδες ετοιµάζουν εργαλεία 
συλλογής πληροφοριών και υλικού. 

    
    Επαφή µε τον υπεύθυνο καθηγητή των Η/Υ για 
κατασκευάσουµε ιστοσελίδα και να γνωστοποιήσουµε την 
δράση µας. Καθώς να έρθουµε σε επαφή και µε άλλα σχολεία 
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που πιθανόν δουλεύουν στο ίδιο θέµα και να συντονίσουµε την 
δράση µας, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη και την παρέµβαση 
µας. 

 
    Επίσκεψη στο  Κ.Α.Π.Ε. Παλλήνη Αττικής (κέντρο 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας)  

 
    Ανατροφοδότηση της περιβαλλοντικής γωνιάς µε το νέο 
υλικό που έχουµε στην διάθεση µας και ταξινόµηση του  

 
    Προτείνεται µε το ξεκίνηµα του νέου χρόνου η 
παρακολούθηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
του σχολικού κτιρίου. Σκοπός να κάνουµε την πρώτη µας 
παρέµβαση αλλάζοντας της κοινές λάµπες µε τους λαµπτήρες 
εξοικονόµησης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό οι οµάδες θα 
συνεργαστούν, µε τον καθηγητή των Φ.Ε. προκειµένου να 
καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας και να υπολογίσουν την 
συνολική κατανάλωση, συντάσσοντας έτσι µια µικρή 
οικονοµική µελέτη . Το αίτηµα και η µελέτη υποβάλλεται στην 
σχολική επιτροπή για υλοποίηση.  

 
    Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και µε την συµβολή του 
καθηγητή τεχνολογίας κατασκευάζεται ηλιακός φούρνος και 
εκτίθεται στο περιβαλλοντικό στέκι.  

 
 
 
ΦΕΥΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2009  
 
 

    Η «οµάδα επαφής» συλλέγει στοιχεία από την δηµοτική 
υπηρεσία φωτισµού µε σκοπό να προτείνει µια αντίστοιχη 
παρέµβαση µε αυτή του σχολείου µας 

  
    Επίσης η ίδια οµάδα και του «νοµικού πλαισίου» κάνουν 
επαφές µε την δηµοτική αρχή, τις Μ.Κ.Ο. της περιοχής και τον 
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων προκειµένου να σχεδιαστεί ένα 
φεστιβάλ ενέργειας στην κεντρική πλατεία του δήµου. Επίσης 
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ζητάµε την συνεργασία του γραφείου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. 

 
    Προετοιµάζεται η επόµενη επίσκεψη µας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
∆ηµόκριτος από τις οµάδες «νοµικού πλαισίου», «µη 
ανανεώσιµες πηγές» και ανανεώσιµες πηγές». 

 
    Προτείνεται η κατασκευή ανεµογεννήτριας  

 
    Επίσκεψη στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος και συλλογή 
στοιχείων. Ανατροφοδότηση του πίνακα στο στέκι 
περιβαλλοντικής µε τη νέα γνώση. Επίσης ενηµέρωση για το 
νοµικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά µε την 
χρήση πυρηνικής ενέργειας. 

 
    Προτείνεται η συµµετοχή του σχολείου σε πρόγραµµα 
ανακύκλωσης µπαταριών µε σκοπό να προβληθεί η πρόταση, 
χρήση των επαναφορτιζόµενων µπαταριών. 

 
 
 
ΜΑΡΤΙΟΣ  2009 
 
 
 

    Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατασκευάζεται παιχνίδι 
«πίστας» µε θέµα τον όρο «κριµένη ενέργεια» 

  
    Προετοιµασία για την επίσκεψη µας στην ∆.Ε.Φ.Α. και σε 
σταθµό διανοµής στην Παλλήνη,  από τις οµάδες 
«ανανεώσιµες–εναλλακτικές πηγές» και «νοµικού πλαισίου» . 

 
    Επίσκεψη  στην ∆.Ε.Φ.Α. και σε σταθµό διανοµής στην 
Παλλήνη, συλλογή στοιχείων, πληροφοριών. 

 
    Ανατροφοδότηση της γωνιάς µας, ταξινόµηση των 
στοιχείων και προετοιµασία του υλικού για την έκδοση 
φυλλαδίου «οδηγός ενέργειας». 
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    Αφού διερευνηθεί η κατανάλωση πετρελαίου του σχολικού 
µας κτιρίου, γίνετε µελέτη από τις οµάδες µας και προτείνεται 
η σύνδεση του κτιρίου µε το φυσικό αέριο. Το θέµα 
προσεγγίζεται από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει και 
την οικονοµική του διάσταση. 

 
 
 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2009 
 
 
 

    Άντληση πληροφοριών σχετικά µε το κόστος κατασκευής 
ενός «οικολογικού» σπιτιού και των δυνατοτήτων πού παρέχει. 
Ενηµέρωση της γωνιάς µας . 

  
    Προετοιµασία από τις οµάδες «ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας», και «νοµικού πλαισίου» για την επίσκεψη µας στο 
«ηλιακό χωριό» . 

 
    Επίσκεψη στο «ηλιακό χωριό» και καταγραφή, φωτογράφιση 
και συλλογή στοιχείων. 

 
    Ανατροφοδότηση µε τα νέα στοιχεία της γωνιάς µας. 

 
    Συνάντηση των οµάδων για την συλλογή όλου του υλικού µε 
σκοπό την έκδοση φυλλαδίου «εξοικονόµησε ενέργεια-ζήσε σε 
καθαρότερο περιβάλλον». 

 
    Η οµάδα επαφής αναζητά βοήθεια για την έκδοση του 
φυλλαδίου (δηµοτική αρχή, Μ.Κ.Ο. κ.ά.). 

 
    Συνεργασία µε γραφείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
δηµοτικής αρχής, Μ.Κ.Ο. για την διοργάνωση ηµερίδας µε 
θέµα την «ενέργεια» . 
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ΜΑΙΟΣ  2009  
 
 
 

    Προετοιµασία θεατρικού δρώµενου 
  

    Ταξινόµηση του υλικού και τελική αξιολόγηση του 
προγράµµατος. 

 
    Προετοιµασία του φεστιβάλ που θα γίνει τον Ιούνιο. 

 
 
 
ΙΟΥΝΙΟΣ  2009 
 
 
 

    Οργάνωση «φεστιβάλ» µε θέµα την ενέργεια. Θα 
παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις 
επισκέψεις µας και τις µετρήσεις που έχουµε κάνει κατά την 
διάρκεια όλης της χρονιάς. Επίσης τα συµπεράσµατα µας και οι 
προτάσεις µας θα παρουσιαστούν και στην ηµερίδα και στο 
φυλλάδιο που θα εκδώσουµε.   

  
    Παρουσίαση θεατρικού δρώµενου. 

 
 
 
Το σχέδιο εργασίας που παρουσιάστηκε µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε 
τα ενδιαφέροντα των µαθητών και των πραγµατικών συνθηκών που 
επικρατούν στην εκπαίδευση. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές 
δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια του 
προγράµµατος και αναλύονται.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Α--ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ –ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 
 
Η µελέτη πεδίου είναι µια τεχνική (βιωµατική) όπου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ενταχθεί µέσα σε ένα σχέδιο εργασίας σαν αυτό που 
έχουµε περιγράψει. 
∆ίνει την δυνατότητα να προσεγγίσουµε το θέµα από θεωρητική και 
πρακτική πλευρά. Το αντικείµενο της µελέτης είναι σχετικό µε το θέµα που 
δουλεύουµε και συγκεκριµένα θα µπορούσε να είναι : οι σταθµοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µεταφοράς, σταθµοί µέτρησης ρύπανσης, 
ορυχεία κ.ά.. 
Αυτός ο τρόπος προσέγγισης χρησιµοποιείται γιατί δίνει στους µαθητές την 
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά, το αντικείµενο-χώρο για τον οποίο 
συζητούν -µελετούν και προτείνουν λύσεις. Η µελέτη στο πεδίο αναδεικνύει 
τον µαθητή ερευνητή και προάγει την ανακαλυπτική µέθοδο µάθησης.  
Για καλύτερα αποτελέσµατα η µελέτη πεδίου οργανώνεται σε τρία στάδια . 
 
Α. ΣΤΑ∆ΙΟ 
 
Η  εργασία που γίνεται στο σχολείο πριν την µετακίνηση στο χώρο. Οι 
µαθητές ενηµερώνονται για τον χώρο που θα επισκεφτούν από τις 
αντίστοιχες οµάδες , καταρτίζονται ερωτηµατολόγια για να συλλεχθούν 
πληροφορίες σχετικές µε το θέµα µας . Θα µπορούσαµε να καλέσουµε 
ακόµα και κάποιον ειδικό για να ενηµερωθούµε καλύτερα. Αν χρειαστούν 
όργανα γίνεται εξοικείωση µε αυτά. Λύνουµε διάφορα διαδικαστικά 
προβλήµατα και καθορίζονται µεταξύ των µαθητών αρµοδιότητες.  
 
Β. ΣΤΑ∆ΙΟ 
 
Αυτό περιλαµβάνει την εργασία στο χώρο µελέτης που επισκεφτήκαµε. Οι 
µαθητές λειτουργούν µε το πρότυπο του µαθητή ερευνητή.  
Παρατηρεί – Καταγράφει- Συλλέγει  
Χρησιµοποιεί όλα τα µέσα που έχει στην διάθεση του (όργανα, εργαλεία 
καταγραφής, φωτογραφικές µηχανές  κ.ά.). 
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Γ. ΣΤΑ∆ΙΟ 
 
Στη φάση αυτή γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών 
στο σχολείο. Ταξινόµηση του υλικού, οµαδικές εργασίες, σύµφωνα µε την 
νέα γνώση που αποκτήθηκε. Μπορούν επίσης να προγραµµατιστούν νέες 
δράσεις και παρεµβάσεις.  
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 
 
 
Οι µαθητές έχουν προετοιµαστεί από την εργασία που έχει γίνει στο Α 
στάδιο (σχολείο). Συγκεκριµένα έχουν φτιάξει ένα µοντέλο προσέγγισης 
του θέµατος και εντοπίζουν την συλλογή πληροφοριών βάση του µοντέλου 
που παραθέτουµε πιο κάτω. 
Με την εξακτίνωση του θέµατος οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες όπου η 
κάθε µια αναλαµβάνει µε κατάλληλα, ερωτηµατολόγια τα οποία έχουν 
προετοιµαστεί από το Α. στάδιο  να διερευνήσει  το θέµα και να συλλέξει 
πληροφορίες. Ενδεικτικές ερωτήσεις από τα ερωτηµατολόγια των διαφόρων 
υποκατηγοριών παραθέτονται πιο κάτω. 
 
 
   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

1. Ποια πηγή ενέργειας χρησιµοποιεί το εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας…………………………………………….... 

2. Ποια είναι η ωριαία κατανάλωση σε µέγιστη λειτουργία 
απόδοσης…………………………………………………………... 

3. Ποια η µέγιστη παραγωγή ηλεκτρικού φορτίου…………………... 
4. Ποια  η συµβολή του στο Πανελλαδικό σχεδιασµό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας……………………………………………… 
5. Ποιες είναι οι µορφές ενέργειας που τελικά µας δίνουν την 

ηλεκτρική………………………………………………………….. 
6. Ποιος ο βαθµός απόδοσης του συγκεκριµένου 

εργοστασίου……………………………………………………….. 
7. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης άλλης πηγής ενέργειας…………… 
8. Αν «ναι» ο βαθµός απόδοσης θα ήταν µεγαλύτερος……………… 
9. Τι είδους αέριων ρύπων παράγει το εργοστάσιο………………….. 
10. Τι ποσότητα  αέριων ρύπων παράγει το εργοστάσιο……………… 
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11. Τι στερεά απόβλητα παράγει το εργοστάσιο……………………… 
12. Που καταλήγουν τα στερεά απόβλητα……………………………. 
13. Στις καπνοδόχους χρησιµοποιούνται φίλτρα συγκράτησης των 

µικροσωµατιδίων………………………………………………….. 
14. Με τι τρόπο γίνεται η τροφοδοσία µε καύσιµα……………………. 
15. Πόσοι εργαζόµενους απασχολεί το εργοστάσιο…………………... 
16. Πόσοι από αυτούς είναι κάτοικοι της περιοχής…………………… 
 
 
 
 
 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. 
 

 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤ

Α 

ΕΝΝΑΛΑΚ
ΤΙΚΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡ
Α 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
 

ΑΕΡΙΟΙ 
ΡΥΠΟΙ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΙ  

ΕΠΙΠΤΩΣΕ
ΙΣ  

Α.Η.Σ. 
 

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΗΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σ 
(αναλυτικά 
στοιχεία)

ΜΟΡΦΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σ 
(η ενέργεια 
αλλάζει

ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΙΑΣ 



 169

 
 
 
 
Στο Γ. στάδιο της πρακτικής εφαρµογής οι µαθητές επιστρέφοντας στην 
τάξη συγκεντρώνουν το υλικό και τις πληροφορίες τις ταξινοµούν κατά 
κατηγορίες και συζητούν µεταξύ τους τα αποτελέσµατα. Ενηµερώνουν το 
περιβαλλοντικό στέκι και αποφασίζουν τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνουν(επιστολές σε φορείς κ.ά.). 
 
 
 
 
Β—ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Με την τεχνική-δραστηριότητα αυτή βάζουµε τους µαθητές, αφού έχουν 
εντοπίσει το πρόβληµα να περάσουν στην διαδικασία να ψάξουν να βρουν 
λύσεις και να τις προτείνουν. Λειτουργούν δηλαδή προσεγγίζοντας το θέµα 
πολύπλευρα µε όλες τις παραµέτρους που µπορεί να έχει (κοινωνική , 
οικονοµική, πολιτική, περιβαλλοντική). 
Πρακτικά περιγράφοντας την διαδικασία αναφέρουµε πέντε στάδια: 
 
1.Συζητούν το πρόβληµα για να το εντοπίσουν και να το προσεγγίσουν από 
όλες τις µορφές του. 
 
2.Εξετάζουν τις πιθανές λύσεις και καταγράφουν το κόστος της κάθε µιας, 
κάνουν ένα χάρτη επιπτώσεων για να είναι σίγουροι ότι έχουν κατανοήσει 
την λύση που προτείνουν (θετικά-αρνητικά). 
 
3.Παίρνουν αποφάσεις για το τι θα πράξουν  
 
4.Εφαρµόζουν τις αποφάσεις κάνοντας πράξη την θεωρητική προσέγγιση. 
 
5.Στο τέλος αξιολογούν τις ενέργειες τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 
Γνωστικά 
Τι άλλαξε? 
Τι γνωρίζουν τώρα? 
Γράψε µια ενέργεια που θα έπρεπε να κάνουµε και δεν κάναµε? 
Πρότεινε ένα διαφορετικό τρόπο λύσης ………………………. 
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Συναισθηµατικά: 
Πως αισθάνονται τώρα? 
 
Οι παραπάνω δραστηριότητες 1. µελέτη πεδίου, 2. στρατηγική επίλυσης 
προβλήµατος, είναι δύο ενδεικτικές τεχνικές που µπορούν να 
συµπεριληφθούν, στην µέθοδο ανάπτυξης σχεδίου εργασίας (project) και να 
βοηθήσουν στην βιωµατική προσέγγιση του υπό µελέτη θέµατος. 
Συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του µαθητή «ερευνητή» και στην 
γνωστική σύγκρουση που πολλές φορές δηµιουργείται από την ανακάλυψη 
των νέων δεδοµένων και την κατασκευή της νέας γνώσης . 
 
 
 
Γ—ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΠΙΣΤΑΣ 
 
 
 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που γίνονται στις συναντήσεις µας µε την 
οµάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µπορούµε να εισάγουµε τους µαθητές 
σε όρους και έννοιες, που µέχρι τώρα δεν µας ήταν γνωστές και να δούµε τι 
υπάρχει πίσω από αυτές, όπως η «κριµένη» ενέργεια. Θέλοντας λοιπόν να 
κατανοήσουν τι σηµαίνει αυτός ο όρος, κατασκευάζουµε παιχνίδι µε την 
πορεία της ενέργειας, που χρειάστηκε να καταναλωθεί για να γίνει προϊόν 
και να φτάσει στην βιτρίνα του µαγαζιού έτσι ώστε να αγοραστεί  από εµάς. 
Το ταξίδι λοιπόν της ενέργειας το βάλαµε σε ένα παιχνίδι. 
Χρειαστήκαµε 1 χαρτόνι 
                         Μπογιές-µαρκαδόρους 
                         Τις πληροφορίες που συλλέξαµε από την δουλειά των                                      
                         οµάδων. 
                          Κέφι και διάθεση. 
Οι µαθητές σχεδίασαν α) τις πηγές ενέργειας β) τους σταθµούς µετατροπής 
της ενέργειας γ)τις πηγές των πρώτων υλών δ) τους εµπλεκόµενους φορείς 
(µεταφορές, διαφήµιση, εµπορία, κατασκευή). 
Κατόπιν επιµελήθηκε της κατασκευής η οµάδα καλλιτεχνικών του σχολείου 
µε τον αντίστοιχο καθηγητή. 
 
 
 
 
 



 171

 
∆—ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 
 
 
 
Σε συνεργασία µε τον καθηγητή των Φ.Ε. και τεχνολογίας προτάθηκε η 
κατασκευή   ηλιακού φούρνου, από τις οµάδες µας όπου αφού εξηγήθηκε 
επιστηµονικά από τον καθ. Φ.Ε. ο τρόπος λειτουργίας του, προχωρήσαµε 
στην κατασκευή του. Στο εργαστήρι τεχνολογίας µε µια απλή κατασκευή 
καταφέραµε να µετατρέψουµε την ηλιακή ακτινοβολία σε θερµική. 
Υλικά που χρειαστήκαµε : 2 Κούτες (µια µικρή και µια µεγαλύτερη ). 
                                           3-4 Εφηµερίδες ή υλικό για µόνωση. 
                                           Μονωτική ταινία 
                                           Ένα κοπίδι 
                                           1 µικρό τζαµάκι 
                                           Αλουµινόχαρτο  
                                           1 µικρό καθρέπτη  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
α)  Ανάµεσα στο κενό µεταξύ «µικρής και µεγάλης κούτας» βάζουµε το 
µονωτικό υλικό ή τις εφηµερίδες. 
β) Ντύνουµε την εσωτερική πλευρά της µικρής κούτας µε το 
αλουµινόχαρτο. 
γ)   Κόβουµε το καπάκι της µεγάλης κούτας έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια 
µικρή πορτούλα. 
δ)   Στο άνοιγµα που δηµιουργήθηκε βάζουµε το τζαµάκι. 
ε)   Προσαρµόζουµε το καθρεφτάκι 
στ)  Προσανατολίζουµε τον φούρνο µας στον ήλιο και τον αφήνουµε να 
λειτουργήσει. 
 
  Ε -    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 
Στα πλαίσια της αξιολόγησης µπορούµε να δώσουµε στους µαθητές να 
λύσουν ένα σταυρόλεξο προκειµένου να αξιολογήσουµε κατά πόσο έχουν 
δισαφινήσει κάποιες βασικές έννοιες και µερικές πηγές ενέργειας. 
Επιλέξαµε µερικές λέξεις κλειδιά στο ενεργειακό ζήτηµα, τις διατάξαµε µε 
µορφή σταυρόλεξου, και στη συνέχεια διατυπώσαµε τις  παρακάτω 
ερωτήσεις για να κατευθύνουµε τους µαθητές να προσδιορίσουν την 
κατάλληλη λέξη. 
 .  
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Οριζόντια 
 

1. Η ενέργεια του ανέµου  
2. Αυτές οι πηγές ενέργειας δεν εξαντλούνται 
3. Ενέργεια που έρχεται από τα βάθη της Γης 
4. Πηγές ενέργειας που επιβαρύνουν το περιβάλλον 
5. Με αυτή την ενέργεια λειτουργεί ο ηλιακός θερµοσίφωνας 

 
Κάθετα  
 

1. Μπορούµε να τις παρατηρήσουµε στα νησιά µας  
2. Η ενέργεια ου εκµεταλλεύονται οι υδροηλεκτρικές µονάδες 
3. Αρχή…………….. της ενέργειας 
4.  Ο ήλιος αποτελεί αστείρευτη ……… ενέργειας 
5. Ενέργεια ονοµάζεται η ικανότητα παραγωγής ………  
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      Στ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΡΤΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 

Συµπληρώστε στον παρακατω  χάρτη εννοιών  τις λέξεις που ακολουθούν στο κατάλληλο  
κενό  

 
Ηλιακός συλλέκτης , Γεωθερµική, Λιγνίτης, Φυσικό αέριο, Φωτοβολταϊκά , 
Βιοκλιµατικό κτήριο, Υγραέριο, Υδραυλική, γαιάνθρακας, Πετρέλαιο, 
Βενζίνη, Αιολική, Μαζούτ, Τύρφης, Κηροζίνη, Βιοενέργεια, Βιοκαύσιµα , 
Βιοαέριο,  Ουράνιο         
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                                       Σχήµα: Χάρτης Εννοιών 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΗΓΕΣ 

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

Ορυκτα 
καύσιµα 

Φυσική 
κατάσταση  

Πυρηνικά 
καυσιµα 

• Μικρές υδροηλεκτρικές 
µονάδες 

• Ενέργεια των κυµµάτων 
• Ενέργεια από παλίρροιες 

 

Ηλιακή

Ανεµογεννήτριες

Βιοµάζας 

 

• Γεωθερµικές αντλίες 

 
 

Αέρια Στερεά  Υγρά 
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