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Περίληψη 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη : θεωρητικό και ερευνητικό . 

 

Στο θεωρητικό μέρος επιδιώξαμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν 

όπως :  

 Τι είναι ενέργεια και ποιες είναι οι μορφές της . 

 Ποιες είναι οι πηγές ενέργειας . 

 Ποιες είναι οι συμβατικές και ποιες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . 

 Ποια προβλήματα δημιουργούν οι συμβατικές πηγές ενέργειας. 

 Για πόσα χρόνια επαρκούν οι συμβατικές πηγές ενέργειας. 

 Ποιο είναι το κόστος των συμβατικών πηγών ενέργειας . 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . 

 Ποιες συμφωνίες-πρωτόκολλα  έχουν υπογραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά 

           με το κλίμα .  

 

Στο ερευνητικό μέρος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις στάσεις μαθητών 

Γυμνασίου , Λυκείου και ενηλίκων σε σχέση με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας . 

 

Εισαγωγή 

 

Το θέμα επιλέχθηκε με κριτήρια : 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Την επικαιρότητα του θέματος λόγω των νέων στοιχείων που ανακοινώνονται συνεχώς σε 

σχέση με την κλιματική αλλαγή. 

Τη διαθεματικότητα των ερευνητικών ερωτημάτων . 

Τις υπάρχουσες υποδομές του σχολείου . 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη : 

Να κατανοήσουν οι μαθητές τις αυξανόμενες ανάγκες του ανθρώπου για ενέργεια διαχρονικά 

αλλά και το «κόστος» - συνέπειες που προκαλεί η υπέρμετρη αξιοποίηση των συμβατικών 

μορφών ενέργειας . 

Να εξοικειωθούν στη διεξαγωγή έρευνας και στην εξαγωγή συμπερασμάτων . 

Να ενεργοποιηθεί η σκέψη , η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία των μαθητών 

Να συνεργαστούν οι μαθητές για την επίτευξη του κοινού στόχου . 

 

 

Μεθοδολογία  

Αρχικά δημιουργήσαμε 4 ομάδες των 3-4 ατόμων η κάθε ομάδα. 

Στη συνέχεια κάθε ομάδα έγραψε σε χαρτόνια ερωτήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια  
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Στη συνέχεια καταλήξαμε στα ερωτήματα που θέλουμε να διερευνήσουμε στην εργασία μας . 

Τι είναι ενέργεια 

 

Ορισμός:  Κάθε φυσικό σύστημα περιέχει (ή εναλλακτικά αποθηκεύει) μία ποσότητα που 

ονομάζεται ενέργεια. Ενέργεια, συνεπώς, είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να 

παραγάγει  έργο  

Η ενέργεια χαρακτηρίζεται, τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη, περισσότερο ως μια 

λογιστική έννοια, που δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης ή της κίνησης ενός 

συστήματος. Ορίζεται σαν το ποσό του  έργου που  απαιτείται προκειμένου το σύστημα να 

πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. 

Η ενέργεια είναι µια έννοια υψηλού βαθµού αφαίρεσης γι' αυτό και δύσκολα µπορεί να γίνει 

κατανοητή. Η έννοια της ενέργειας εφαρµόζεται σε πολλά επιστηµονικά πεδία, χρησιµοποιείται 

ευρύτατα στην καθηµερινή ζωή και γι' αυτό της αποδίδονται πολλά νοήµατα Η µελέτη της 

ενέργειας χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα της αλλά προσεγγίζεται και αισθητοποιείται 

από τις ιδιότητες που έχουν σχέση µε την αποθήκευση, τη μετατροπή και τη διατήρηση.  

 

Η ενέργεια είναι σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την καθημερινή μας ζωή που μόνο η 

έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της. Το σύνολο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, αποθηκεύει και υποβαθμίζει 

τεράστια ποσά ενέργειας .Κάθε πολίτης των αναπτυγμένων κρατών καταναλώνει ημερησίως 

τόση ενέργεια όση παράγουν οι μύες 100 μεγαλόσωμων ανδρών ή 12 δυνατών αλόγων .Η 

ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Κίνηση, θερμότητα, ενέργεια χημικών δεσμών ή 

ηλεκτρισμός. Ακόμη και η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας. Η ενέργεια μπορεί να προέρχεται 

από διαφορετικές πηγές όπως ο άνεμος, ο άνθρακας, η ξυλεία ή τα τρόφιμα. Όλες οι πηγές 

ενέργειας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό Η χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε 

αντικείμενα σε κίνηση, να μεταβάλουμε θερμοκρασίες, να παράγουμε ήχο και εικόνα. 

 

Μορφές ενέργειας 

 

Υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας κάποιες από αυτές είναι : 

 

1.Κινητική ενέργεια 

 

 Κινητική ενέργεια (ΕK, ΚΕ, Κ, ή ακόμη και Τ), είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται 

και αναφέρεται στην ικανότητά του να παράγει έργο. Ως κινητική ενέργεια ενός σώματος 

ορίζεται η συνολική ενέργεια που χρειάζεται να απορροφήσει ένα σώμα προκειμένου να 

αποκτήσει ορισμένη μεταφορική ταχύτητα ή/και γωνιακή ταχύτητα ξεκινώντας από την 

ακινησία. Υπάρχουν δύο ανεξάρτητα είδη κινήσεων για ένα μηχανικό σώμα, η μεταφορική 

κίνηση και η περιστροφή, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα και τη γωνιακή 

ταχύτητα αντίστοιχα. Έτσι, ορίζονται δύο ειδών κινητικές ενέργειες, η μεταφορική κινητική 
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ενέργεια και η περιστροφική κινητική ενέργεια, οι οποίες συμβολίζονται με Κμ και Κπ 

αντίστοιχα. Για ταχύτητες μικρές σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός στο κενό, η μεταφορική 

κινητική ενέργεια ισούται κατά προσέγγιση με το ήμισυ του γινομένου της μάζας του σώματος 

επί το τετράγωνο της ταχύτητάς του, ενώ η περιστροφική κινητική ενέργεια ισούται με το ήμισυ 

του γινομένου της ροπής αδράνειας επί το τετράγωνο της γωνιακής ταχύτητας όπως: 

 K=Κμ +Kπ_= ½ m υ2+ ½ Ι ω2 

Όπου m η μάζα σώματος και υ η ταχύτητά του. 

Συνεπώς κινητική ενέργεια έχουν τα σώματα που εκτελούν κίνηση ή περιστροφή ή 

ταλάντωση. Για παράδειγμα το βλήμα ή ο πύραυλος που εκτοξεύεται έχει κινητική ενέργεια 

λόγω της ταχύτητάς του. Όταν ένα όχημα επιβραδύνεται χάνει σταδιακά την κινητική του 

ενέργεια. 

 

2.Η θερμική ενέργεια   

                                                                                                  

 Η θερμική ενέργεια χαρακτηρίζει το σύνολο της κινητικής ενέργειας των σωματιδίων που 

συγκροτούν τα υλικά σώματα, καθώς αυτά κινούνται στο εσωτερικό τους με συνέπεια ν΄ 

αναπτύσσουν θερμοκρασία. Πρόκειται για εσωτερική ενέργεια ενός συστήματος που βρίσκεται 

σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Ή απλούστερα: Θερμική ενέργεια ονομάζουμε την 

κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους. 

Η θερμική ενέργεια είναι η μορφή ενέργειας που παράγεται από την τυχαία κίνηση των 

ατόμων και μορίων των ουσιών. Όσο πιο έντονη είναι η κίνηση αυτών, τόσο πιο θερμό γίνεται 

το σώμα. Η κίνηση αυτή για να μεταβληθεί απαιτεί την είσοδο εξωτερικής ενέργειας, η οποία 

μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως μεγάλου μήκους κύματος ηλιακή ενέργεια. Εν 

προκειμένω με τον όρο θερμότητα εννοούμε ειδικά την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα 

σώμα υψηλής θερμοκρασίας σε άλλο με χαμηλότερη θερμοκρασία, και ποτέ αντίστροφα, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η κινητική ενέργεια των σωματιδίων του δεύτερου. 

Συνεπώς θερμική ενέργεια διαθέτουν όλα τα σώματα είτε αυτά είναι ζεστά είτε είναι κρύα. 

Απλά το θερμό σώμα έχει περισσότερη θερμική ενέργεια η οποία και διαδίδεται με διάφορους 

τρόπους όπως είναι η θερμική ακτινοβολία. 

 

 

3. Η χημική ενέργεια  

 

Ως χημική ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο της δυναμικής ενέργειας που απαιτήθηκε για τη 

συγκρότηση μορίων χημικών ουσιών από διάφορα άτομα, κάτω από την αλληλεπίδραση 

ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων ή που αποθηκεύεται σε χημικές ενώσεις. 

Η χημική ενέργεια αποδίδεται συνήθως ως θερμική ενέργεια ή ηλεκτρική ενέργεια, όταν τα 

μόρια διασπώνται και πάλι σε άτομα ή μετασχηματίζεται στους οργανισμούς σε θερμική και 

κινητική ενέργεια , με βιολογικούς μηχανισμούς, και ονομάζεται έτσι ζωική ενέργεια. 

 

4.Πυρηνική  ή ατομική ενέργεια 

 



9 
 

Πυρηνική ενέργεια ή ατομική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν 

μετασχηματίζονται ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η δυναμική ενέργεια που είναι 

εγκλωβισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα 

συνιστούν. Η πυρηνική ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή σύντηξη των πυρήνων και 

εφόσον οι πυρηνικές αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες (όπως συμβαίνει στην καρδιά ενός 

πυρηνικού αντιδραστήρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες 

5.Ο ηλεκτρομαγνητισμός    

            

Ο ηλεκτρομαγνητισμός, ή ηλεκτρομαγνητική δύναμη η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση είναι 

μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φυσικής που περιγράφονται από το 

καθιερωμένο πρότυπο, και μελετά τα φαινόμενα που απορρέουν από το ηλεκτρικό φορτίο των 

σωματιδίων και από την αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών με τα μαγνητικά πεδία. Η θεμελιώδης 

αυτή δύναμη επιτρέπει την κατανόηση πολλών φυσικών φαινομένων όπως ο ηλεκτρισμός, ο 

μαγνητισμός, και το φως , και αποτελεί το πρώτο δείγμα ενοποίησης δύο διαφορετικών 

δυνάμεων -του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού- στη φυσική. 

Η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση εμφανίζεται μεταξύ των αντικειμένων που διαθέτουν 

ηλεκτρικό φορτίο, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν τις πηγές του ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου. Το πεδίο αυτό διαδίδεται στο χώρο με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ένα 

κυματικό φαινόμενο για το οποίο δεν απαιτείται η μεσολάβηση κάποιου υλικού μέσου για την 

διασπορά του στο κενό, και το οποίο ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. 

Ο ηλεκτρομαγνητισμός αποτελεί την βάση σημαντικών τεχνολογικών τομέων όπως η θεωρία 

κυκλωμάτων, της ηλεκτρολογικής μηχανικής, και της ηλεκτρονικής 

6.Η δυναμική ενέργεια  

 

Ως δυναμική ενέργεια ορίζεται η ενέργεια που κατέχει ένα σώμα, ή σύστημα, λόγω της θέσεως 

(σε σχέση με κάποια άλλη), ή της κατάστασής του. Μονάδα μέτρησης της δυναμικής ενέργειας 

είναι το Joule. 

Είναι δηλαδή η δυνατότητα ενός σώματος, ή συστήματος να παράγει έργο επειδή βρίσκεται 

μέσα σε κάποιο πεδίο δυνάμεων. Συγκεκριμένα, η δυναμική ενέργεια διακρίνεται σε "ενέργεια 

θέσεως" (π.χ. ένα σώμα σε πεδίο βαρύτητας που έχει τη δυνατότητα να κινηθεί σε 

χαμηλότερη θέση παράγοντας έργο) π.χ. ποταμός, και "ενέργεια μορφής", που εμφανίζεται 

όταν συστρέφουμε, συμπιέζουμε, τεντώνουμε ή λυγίζουμε ένα υλικό αλλάζοντας τη φυσική 

του μορφή (π.χ. το συσπειρωμένο ελατήριο ή τεντωμένο λάστιχο). Στη δεύτερη αυτή 

περίπτωση, το σώμα μπορεί να παράγει έργο επανερχόμενο στη "φυσική" του μορφή. 

Στην περίπτωση ενός ομογενούς δυναμικού πεδίου, δηλαδή ενός πεδίου όπου η ένταση είναι 

σταθερή σε όλη την έκτασή του, η δυναμική ενέργεια ενός σώματος ορίζεται ως το γινόμενο 

της δύναμης που ασκείται επάνω του επί την απόστασή του από το σημείο του πεδίου, όπου 

θεωρούμε συμβατικά ότι η δυναμική ενέργεια έχει μηδενική τιμή: 

E=F h 

όπου F = δύναμη του πεδίου που ασκείται στο σώμα, h = απόσταση από το σημείο με 

μηδενική δυναμική ενέργεια. Εάν το πεδίο δεν είναι ομογενές, δηλαδή η δύναμη μεταβάλλεται 

κατά μέτρο και φορά από σημείο σε σημείο, ο παραπάνω ορισμός ισχύει μόνο τοπικά, δηλαδή 

μας δίνει τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας για μια απειροστή μετακίνηση μέσα στο πεδίο, 
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κατά την οποία η δύναμη είναι περίπου σταθερή. Η συνολική μεταβολή της δυν. ενέργειας 

δίνεται από το άθροισμα τέτοιων απειροστών μετατοπίσεων (ολοκλήρωμα) μεταξύ δύο 

θέσεων (από τις οποίες η μία μπορεί να είναι το σημείο όπου ορίσαμε μηδενική τη δυναμική 

ενέργεια). Για να έχει νόημα η δυναμική ενέργεια, πρέπει ο παραπάνω υπολογισμός να μην 

εξαρτάται από τη διαδρομή που ακολουθήσαμε μεταξύ των δύο σημείων. Ένα δυναμικό πεδίο 

με την ιδιότητα αυτή ονομάζεται συντηρητικό ή διατρητικό 

Η Κινητική και η Δυναμική ενέργεια θεωρούνται ως οι δύο μορφές της Μηχανικής ενέργειας. 

Κατά την κίνηση ενός σώματος ή φορτίου σε συντηρητικό πεδίο δυνάμεων, και εφόσον δεν 

υπάρχουν τριβές, η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και το αντίστροφο, το 

άθροισμά τους όμως είναι πάντα σταθερό και ίσο με τη μηχανική ενέργεια που αρχικά είχε το 

σώμα. 

7. Φωτεινή ενέργεια  

 

Φωτεινή ενέργεια  είναι η ενέργεια που μεταφέρει το φως ονομάζεται φωτεινή ενέργεια η οποία 

αποτελεί ειδική περίπτωση της ενέργειας ακτινοβολίας Έτσι η φωτεινή ενέργεια όπως και κάθε 

μορφή ενέργειας είναι δυνατό να μετασχηματιστεί σε άλλες μορφές. 

• Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια. Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη 

ποσότητα ενέργειας. 

- Φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως πράσινου χρώματος έχουν όλα ακριβώς την ίδια 

ενέργεια. 

- Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με όλα τα φωτόνια που αντιστοιχούν σε κάποιο συγκεκριμένο 

χρώμα. 

- Τα φωτόνια όμως που αντιστοιχούν σε διαφορετικά χρώματα μεταξύ τους δεν έχουν την ίδια 

ενέργεια. Για παράδειγμα, τα φωτόνια του κόκκινου χρώματος έχουν μικρότερη ενέργεια από 

τα φωτόνια του πράσινου. 

• Η φωτεινή ενέργεια μπορεί να μετασχηματιστεί σε άλλες 

μορφές ενέργειας. 
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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. 

 

Συμβατικές ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

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 : 

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

o Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία, όπως μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, 

            κηροζίνη κλπ., 

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

o 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. 

Διάρκεια των συμβατικών πηγών ενέργειας 

 

Το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο είναι τα ορυκτά καύσιμα. 

Προέρχονται από την αποσύνθεση ζωικής ή φυτικής ύλης (πλαγκτόν, δάση, ...) και για τον 

σχηματισμό τους χρειάστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια (200 με 600 εκατομμύρια 

χρόνια). 

 
Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια, όταν επάνω στην Γη 

υπήρχαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Επειδή η εξάρτηση της ανθρωπότητας από αυτά είναι ακόμη 

τεράστια, αν εξαντληθούν τα κοιτάσματά τους η ανθρωπότητα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση 

γιατί το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από αυτά, και 

συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την χρήση τους άλλα παράλληλα να 

φροντίσουμε για την αντικατάσταση τους από άλλες ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Έχει υπολογιστεί ότι τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και γαιανθράκων επαρκούν 

για τόσα έτη, όσα δείχνει το σχήμα. 

 

Συνεπώς, για τα ανθρώπινα μέτρα, αυτοί οι πόροι ενέργειας είναι εξ ορισμού μη ανανεώσιμοι 

και η χρήση τους εγείρει σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη.  

Η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή που χαρακτηρίζεται σαν εναλλακτική. 

 

1.Γαιάνθρακες  

 

Οι γαιάνθρακες χρησιμοποιούνταν σαν καύσιμα από την αρχαιότητα. Για όσο χρονικό 

διάστημα ήταν άφθονο το ξύλο, δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως το κάρβουνο, με την ανάπτυξη 

της βιομηχανίας και την αποψίλωση των δασών, έγινε επιτακτική η στροφή προς το 

κάρβουνο. Η εκμετάλλευση του ως καύσιμο, βοήθησε χώρες με σημαντικά αποθέματα 

κάρβουνου ( Βρετανία, Γερμανία ), να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση με την χρήση του στην 

βιομηχανική παραγωγή κάτι που μετά τον 13ο αιώνα εξαπλώθηκε. 

Οι γαιάνθρακες (γαία = γη και άνθρακας = κάρβουνο) σχηματίστηκαν κατά στρώματα , κατά τη 

διάρκεια πολλών εκατομμυρίων ετών, από υπολείμματα φυτικής ύλης (δέντρα, φυτά, θάμνους, 

φύκια) που θάφτηκαν μετά από φυσικές καταστροφές (επιχωματώσεις, καθιζήσεις, σεισμούς, 

κατακρημνίσεις) μετά από την συνδυασμένη δράση θερμότητας, πίεσης και βακτηριδίων σε 

απουσία αέρα (ανθρακοποίηση ) αντιδρώντας με την νεκρή ύλη δημιούργησαν τους 

υδρογονάνθρακες από τους οποίους έγινε στη συνέχεια το κάρβουνο.Το κάρβουνο εχει 

χρώμα καφέ η μαύρο αναλογος με την ηλικία του. Η ηλιακή ενέργεια, που είχε δεσμευτεί σ' 

αυτές τις ουσίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους, αποδίδεται από τους γαιάνθρακες κατά 

την καύση τους με τη μορφή θερμότητας. 

Υπολογίζεται ότι άρχισε να σχηματίζεται 300-500 εκατομμύρια χρόνια πριν και ολοκληρώθηκε 

ο σχηματισμός του μέσα σε 85 εκατομμύρια χρόνια περίπου πριν από 250 εκατομμύρια 

χρόνια. Επειδή αποτελείται κύρια από άνθρακα και υδρογόνο έχει ικανοποιητική θερμογόνο 

δύναμη(Kcal/Kg) άρα είναι σημαντική καύσιμη ύλη και γι'αυτό επέδρασε καθοριστικά στην 

πορεία της βιομηχανικής επανάστασης. 

Χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο από έναν αιώνα, τροφοδοτώντας με ενέργεια τόσο την 

βιομηχανία, βιοτεχνία όσο και τις μεταφορές συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη των 

βιομηχανικών χωρών. 

Με τον όρο κάρβουνο, χαρακτηρίζουμε διάφορα ορυκτά καύσιμα που διαφοροποιούνται 

μεταξύ τους τόσο στη υφή όσο και στη θερμογόνο δύναμη τους. Αυτή η διαφοροποίηση 
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οφείλεται στην διαφορετική προέλευση και ηλικία τους. Κατά την ανθρακοποίηση 

δημιουργούνται κατά σειρά 

η τύρφη 

ο ανθρακίτης 

ο λιγνίτης 

οι πισσούχοι άνθρακες ή ασφαλτικό ή μαλακό κάρβουνο 

Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα λιγνίτη ( Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη από τα 

όποια παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοηλεκτρικούς 

σταθμούς της ΔΕΗ της χώρας μας) και τύρφης (Δράμα, η εκμετάλλευση της τύρφης δεν έχει 

προχωρήσει, κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους). 

2 . Πετρέλαιο   

Χημική σύσταση  

 

Το αργό (ακατέργαστο) πετρέλαιο είναι υγρό , μείγμα υδρογονανθράκων, δηλαδή ουσιών που 

περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, κατά ένα μεγάλο μέρος της σειράς των αλκανίων, που 

όμως περιέχει και αρκετούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες οργανικές 

ενώσεις και το οποίο βρίσκεται μέσα σε πορώδη πετρώματα στα ανώτερα στρώματα μερικών 

περιοχών τού φλοιού της Γης. 

Οι υδρογονάνθρακες μπορεί να είναι παρόντες σε τρεις τύπους μοριακών δομών: ευθείας 

αλυσίδας, διακλαδωμένης αλυσίδας και δακτυλίου. Τα μεγαλύτερα και συνθετότερα μόρια 

υδρογονανθράκων αποτελούνται από συνδυασμούς αυτών των δομών. Οι κορεσμένοι 

υδρογονάνθρακες, γνωστοί και ως παραφίνες ή αλκάνια και κυκλοαλκάνια (που ονομάζονται 

και ναφθένια). Ολεφίνες και αλκένια, δηλαδή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, δεν 

περιλαμβάνονται κανονικά στο ακατέργαστο πετρέλαιο όμως διαμορφώνονται στις διεργασίες 

επεξεργασίας, όπως στην πυρόλυση και στην αφυδρογόνωση. Παρούσες στο ακατέργαστο 

πετρέλαιο είναι επίσης αρωματικές ενώσεις σε μια ποικιλία συγκεντρώσεων, είτε απλές 

(πχ βενζόλιο), ή συμπυκνωμένες πολυπυρηνικές και συστήματα αρωματικών δακτυλίων με 

πλευρικές παραφινικές ή ολεφινικές υποκαταστάσεις. 

Σε μικρές συγκεντρώσεις περιλαμβάνονται μη υδρογονανθρακικές θειούχες ενώσεις 

(υδρόθειο, μερκαπτάνες, σουλφίδια, δισουλφίδια, πολυσουλφίδια και θειοφαίνια) και 

αζωτούχες ενώσεις, που είναι γενικά ανεπιθύμητες κατά την επεξεργασία, ως διαβρωτικές για 

τον εξοπλισμό, δηλητηριώδεις για τους καταλύτες και συμβάλλουσες στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση από τον σχηματισμό διοξειδίου και τριοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου 

αντίστοιχα, όταν καίγονται. Μη υδρογονανθρακικές οξυγονούχες ενώσεις μπορεί να είναι 

παρούσες ως ναφθενικά οξέα, που είναι διαβρωτικά, και φαινόλες που προκαλούν 

προβλήματα οσμής. Τέλος, σε συγκεντρώσεις ιχνών εμφανίζονται ενώσεις μετάλλων 

πχ βαναδίου, σιδήρου, νικελίου που επίσης είναι ανεπιθύμητες, εφόσον λειτουργούν ως 

δηλητήρια καταλυτών. 

Προέλευση 

 

Για την ερμηνεία της δημιουργίας του πετρελαίου υπάρχουν πολλές και μάλιστα 

αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες. Παλαιότερα παραδέχονταν οι χημικοί και γεωλόγοι ερευνητές 

του αντικειμένου ότι το πετρέλαιο σχηματίσθηκε από ανθρακομεταλλικές ενώσεις, τα 
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λεγόμενα καρβίδια, όπως ακριβώς από το ανθρακαργίλιο που σχηματίζεται το μεθάνιο, από 

το ανθρακασβέστιο το ακετυλένιο, και από άλλα καρβίδια άλλοι κατώτεροι υδρογονάνθρακες 

όπως αυτοί που απαντώνται στο πετρέλαιο. Αν και η θεωρία αυτή ανάγει στη δημιουργία του 

πετρελαίου από ανόργανες πρώτες ύλες, είναι πράγματι ευφυής, παρά ταύτα σήμερα έχει 

τελείως εγκαταλειφθεί. Δύο από τους ισχυρότερους λόγους που αποτελούν τα επίμαχα και 

ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ακολουθούμενης σύγχρονης θεωρίας είναι η παρουσία 

αζωτούχων ενώσεων αφενός, και η εμφάνιση οπτικής στροφικής ικανότητας ορισμένων 

πετρελαίων αφετέρου. Η δεύτερη αυτή θεωρία, που είναι και γενικότερα παραδεκτή ανάγει την 

δημιουργία του πετρελαίου σε φυτικές και ζωικές πρώτες ύλες. 

Ο γεωλόγος Ποτονιέ ξεκίνησε να δέχεται πως το πετρέλαιο είναι προϊόν αποσύνθεσης ζωικών 

και φυτικών οργανισμών που εγκλείστηκαν μέσα στα πετρώματα σε μεγάλο βάθος στη Γη. 

Οπαδοί αυτού δέχονται επίσης πως οι εν λόγω οργανισμοί ήταν κυρίως θαλάσσιοι, ανάλογοι 

με εκείνους που αποτελούν το πλαγκτόν. Τα λείψανα αυτών των οργανισμών παρασύρθηκαν 

από θαλάσσια ρεύματα και ανέμους και συγκεντρώθηκαν κατά μεγάλες ποσότητες στους 

πυθμένες θαλασσίων λεκανών (κόλπων, λιμνοθαλασσών κ.τ.λ.). Οι λεκάνες αυτές στη 

συνέχεια από διάφορες αναστατώσεις της επιφάνειας της Γης αποκλείσθηκαν και 

καταχώθηκαν. Έτσι, εκ του αποκλεισμένου αυτού οργανικού υλικού προέκυψε με 

αποσύνθεση, υπό την επίδραση αναεροβίων βακτηρίων, το πετρέλαιο. 

Η θεωρία αυτή βασίστηκε επίσης στο γεγονός ότι στα διάφορα πετρέλαια βρέθηκαν επίσης 

ίχνη χλωροφύλλης και αιμίνης. Η ύπαρξη των ενώσεων αυτών αποδεικνύει αφενός τη φυτική 

και ζωική προέλευση, αφετέρου ότι η δημιουργία αυτή έγινε κάτω από ήπια βιολογική δράση, 

δεδομένου ότι οι ενώσεις αυτές αποσυντίθενται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 250 βαθμών. 

Η θεωρία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από το γεγονός ότι τα πετρέλαια σήμερα 

εντοπίζονται πάντα σε τυπικά ιζηματογενή πετρώματα, ενώ στη βάση των πετρελαϊκών 

κοιτασμάτων ανευρίσκεται, σχεδόν πάντα, αλμυρό νερό. 

Ενδείξεις κοιτάσματος 

 

Η παρουσία πετρελαϊκού κοιτάσματος στο υπέδαφος δεν αποκαλύπτει πάντοτε και 

επιφανειακές ενδείξεις. Συνεπώς η ανακάλυψη τέτοιων κοιτασμάτων μπορεί να γίνει τελείως 

συμπτωματικά. Τέτοια περίπτωση ήταν στην Αργεντινή το 1908 όταν σε γεώτρηση για πόσιμο 

νερό ανακαλύφθηκε πετρέλαιο. 

Επιφανειακές ενδείξεις πάντως μπορεί να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

Εκτεταμένη γυμνή όψη επιφάνειας όπου δεν παρατηρείται βλάστηση. 

Ύπαρξη πηγών αλμυρών ή θειούχων θερμών υδάτων. 

Παρατηρούμενα εξερχόμενα αέρια από το υπέδαφος, συχνά αποτελούν σοβαρή εξωτερική 

εκδήλωση πετρελαϊκού κοιτάσματος.Επίσης τα ιλυώδη ή βορβορώδη ηφαίστεια βρίσκονται 

κοντά σε τέτοια κοιτάσματα, όπως στην περίπτωση του Καυκάσου. Αναβλύσεις πετρελαίου ή 

πίσσας αποτελούν την κυριότερη επιφανειακή εκδήλωση ύπαρξης κοιτάσματος. Είναι, όμως, 

αδύνατον με μόνον αυτή την παρατήρηση να εξαχθούν συμπεράσματα επί της οικονομικής 

εκμετάλλευσης του τυχόν υπάρχοντος κοιτάσματος. 

Μέθοδοι εντοπισμού  

 

Ανεξάρτητα όμως των παραπάνω ενδείξεων οι γεωλόγοι ερευνητές αναγκάζονται να 

ακολουθήσουν διάφορες μεθόδους ικανές προς εξαγωγή σαφέστερων συμπερασμάτων, 

όπως τη σεισμική, την ηλεκτρική, τη σταθμική, τη ραδιενεργή μέθοδο, καθώς και τους δύο 
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τρόπους γεώτρησης, τύπου «κέιμπ τουλ» και η τύπου «ρόταρυ». Στην πράξη, σπάνια 

χρησιμοποιείται μία μοναδική μέθοδος. Συνήθως χρησιμοποιείται, ανάλογα με την θέση 

έρευνας, συνδυασμός περισσότερων της μιας μεθόδων. 

Σεισμική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα μετάδοσης των δονήσεων 

ενός τεχνητού σεισμού, ο οποίος προκαλείται, συνήθως, με χρήση κατάλληλων εκρηκτικών. 

Πραγματοποιείται με δύο τρόπους: Είτε της διάθλασης είτε της ανάκλασης των σεισμικών 

κυμάτων και, βεβαίως, με αντίστοιχα σεισμικά όργανα, δεδομένου ότι τα σεισμικά κύματα δεν 

διέρχονται εξ ολοκλήρου από υγρά. Η μέθοδος αυτή έχει το μειονέκτημα ότι αντί πετρελαϊκού 

κοιτάσματος μπορεί να εντοπίσει μεγάλες ποσότητες υπόγειων υδάτων. 

Ηλεκτρική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο φλοιός της Γης έχει 

ορισμένες ηλεκτρικές σταθερές, μία εκ των οποίων είναι και η αντίσταση διέλευσης του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο δεν είναι καλός αγωγός του 

ηλεκτρισμού, η ένδειξη μεγαλύτερης σχετικής αντίστασης μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη 

παρουσίας πετρελαϊκού κοιτάσματος. 

Ηλεκτρoμαγνητική μέθοδος. Αυτή βασίζεται σε ευαίσθητα όργανα, τα καλούμενα 

μαγνητόμετρα, που μπορούν να μετρήσουν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την ένταση 

του μαγνητικού πεδίου της Γης από τόπο σε τόπο. 

Σταθμική ή βαρυτομετρική μέθοδος. Αυτή βασίζεται στην μέτρηση της έντασης του πεδίου 

βαρύτητας στα διάφορα σημεία της επιφάνειας της Γης. 

Ραδιενεργή μέθοδος. Η μέθοδος αυτή κρίνεται πολύ αξιόπιστη και εφαρμόζεται με επιτυχία σε 

τοποθεσίες με ήπιο ανάγλυφο. 

Παρά την επικρατούσα άποψη, το πετρέλαιο δεν είναι και τόσο σπάνιο πέτρωμα, αφού δεν 

υπάρχει σχεδόν καμία χώρα που να μην έχει ίχνη πετρελαίου ή ασφάλτου ή φυσικά γήινα 

αέρια. Όμως η δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτών είναι που το προσδιορίζει ως σπάνιο 

(υφιστάμενη ποσότητα και κόστος εξόρυξης). 

Μορφή – Σύνθεση 

 

 
Αργό πετρέλαιο σε γυάλινο δοχείο 

 

Το ορυκτό πετρέλαιο, ή αργό πετρέλαιο όπως λέγεται, μπορεί να ποικίλει στην εμφάνιση, τη 

σύνθεση, και την καθαρότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των πετρελαίων, αυτά 

κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroleum_cm05.jpg
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Παραφινικά πετρέλαια. Αυτά περιέχουν στερεή παραφίνη και κατά την απόσταξη δίνουν 

σημαντική αναλογία ελαφρών κλασμάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από 

κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες της αλειφατικής σειράς. Και τα μεν πρώτα της σειράς αυτής 

μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο παρατηρούνται και στα αέρια που συνοδεύουν το 

πετρέλαιο στην εξόρυξή του. 

Ασφαλτικά πετρέλαια. Αυτά δίνουν περισσότερο βαρέα κλάσματα όπως μαζούτ και 

ορυκτέλαια. Τα ελαφρά κλάσματα των πετρελαίων αυτών αποτελούνται κυρίως από 

κεκορεσμένους κυκλικούς υδρογονάνθρακες (ναφθένια) της πολυμεθυλενικής σειράς, και 

Ασφαλτοπαραφινικά πετρέλαια. Αυτά αποτελούν μίξη των παραπάνω κατηγοριών όπου η μία 

σειρά δεν υπερτερεί της άλλης. 

Επεξεργασία Πετρελαίου 

 

Τα ακατέργαστα πετρέλαια είναι σύνθετα μίγματα πλήθους - συνήθως υδρογονανθρακικού 

τύπου - συστατικών με μια ευρεία ποικιλία ιδιοτήτων, συνεπώς δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άμεσα για βιομηχανικές ή εμπορικές εφαρμογές. Επομένως τα ακατέργαστα 

πετρέλαια πρέπει να επεξεργαστούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας (διυλιστήρια πετρελαίου) 

με τις κατάλληλες διεργασίες για να παραγάγουν μια σειρά προϊόντων που μπορούν να 

πωληθούν σύμφωνα με συγκεκριμένες ποιοτικές απαιτήσεις.Η πρώτη επεξεργασία την οποία 

υφίσταται ονομάζεται κλασματική απόσταξη. Η κλασματική απόσταξη είναι μέθοδος 

διαχωρισμού των συστατικών πετρελαίου σε ομάδες υδρογονανθράκων με κριτήριο το σημείο 

βρασμού τους. Έπειτα ορισμένα κλάσματα του πετρελαίου υποβάλονται σε αποθείωση και 

αποσκοπεί στην απομάκρυνση των θειούχων προσμείξεων, οι οποίες κατα την καύση 

δημιούργουν τα ρυπογόνα οξείδια του θείου. 

Το πετρέλαιο (υγρό καύσιμο), μαζί με τους γαιάνθρακες, (στερεό καύσιμο) και το φυσικό 

αέριο, (αέριο καύσιμο), αποτελούν τα ορυκτά καύσιμα. 

3.Φυσικό αέριο 

 

 Το φυσικό αέριο είναι μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, αποτελείται κύρια από μεθάνιο και 

σε μικρότερες ποσότητες αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί είναι 

εύφλεκτο και εκρηκτικό. Συνήθως βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, σε υπόγειες κοιλότητες και 

σχεδόν πάντα συνδυάζεται με την εύρεση πετρελαίου πάνω από το οποίο υπάρχει το φυσικό 

αέριο. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι το “ ευγενέστερο ” από όλα τα ορυκτά 

καύσιμα. 

 



17 
 

Δημιουργήθηκε είτε από θαλάσσιους οργανισμούς (όπως το πετρέλαιο) είτε από φυτική 

πρώτη ύλη και το βασικό του συστατικό είναι το μεθάνιο που αποτελεί το 85- 95 % του 

φυσικού αερίου. Μετά την άντληση του μεταφέρεται με αγωγούς ως αέριο ή με ειδικά 

διαμορφωμένα δεξαμενόπλοια στην κατανάλωση. Η αποθήκευση του γίνεται σε ειδικές 

κρυογονικής εγκαταστάσεις (θερμοκρασία -161ο Κελσίου) με σκοπό να διατηρείται 

υγροποιημένο και να καταλαμβάνει μικρό όγκο. 

Στην Ελλάδα κατασκευάστηκε πρόσφατα ένας αγωγός από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

μέχρι τα Μέγαρα, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ρωσία. Χρησιμοποιείται για την 

παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. θερμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ στο Λαύριο, επίσης 

στον βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα αλλά και για θέρμανση, ψύξη και μαγείρεμα στον 

οικιακό τομέα . 

Επειδή στη σύνθεση του μετέχουν μικρού μοριακού βάρους υδρογονάνθρακες και περιέχει 

μικρές ποσότητες θείου και στερεών σωματιδίων, όταν καίγεται παράγει τους λιγότερους 

ρύπους σε σύγκριση με τους γαιάνθρακες και το πετρέλαιο. Γιαυτό το λόγο το φυσικό αέριο 

θεωρείται καθαρότερο καύσιμο και προτιμάται η χρήση του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά μπορούν επίσης να κινηθούν με φυσικό αέριο, όμως πρέπει να 

διαθέτουν ειδικές δεξαμενές για την μεταφορά του φυσικού αερίου. 

Τα συμβατικά αποθέματα (οικονομικά εκμεταλλεύσιμα με τις παρούσες συνθήκες τεχνολογίας 

και τιμών ) φυσικού αερίου στον πλανήτη μας υπολογίζεται ότι περιέχουν περίπου 80 

δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα, ενώ αν προσθέσουμε σε αυτά τα μη συμβατικά αποθέματα 

φθάνουμε περίπου τα 190 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα. 

 

Στην Ελλάδα οι ποσότητες του παραγόμενου φυσικού αερίου είναι μικρές και περιορίζονται 

στην περιοχή του Πρίνου στην Θάσο. 

Χημική σύσταση 

Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και 

σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, 

άζωτο, υδρογόνο, ήλιο   

Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου, 

δηλαδή το καθαρό μεθάνιο, συχνά αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, το φυσικό 

αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται 

και υγρό φυσικό αέριο. 

Ιδιότητες 

Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να 

γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια  των αέριων καυσίμων. 

Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα: έχει ειδικό βάρος ίσο με 0,59. 

Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως ο γαιάνθρακας ή το 

λάδι, έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει, για παράδειγμα, 

μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. 

Χρήσεις φυσικού αερίου 

- Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου. 

- Καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα). Το 2005, οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό 

οικολογικών οχημάτων ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Πακιστάν, η Ιταλία, το Ιράν και οι 

Η.Π.Α.. Γίνονται, επίσης, προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία. 

- Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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 Άλλες χρήσεις (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού, πλαστικών, ειδών χρωματισμού 

και άλλων προϊόντων) 

4.Πυρηνική ενέργεια 

 

Είναι μια σχετικά νέα μορφή ενέργειας, είναι η ενέργεια που υπάρχει μέσα στον πυρήνα του 

ατόμου και μπορεί να απελευθερωθεί είτε με σχάση είτε με σύντηξη. 

Πυρηνική ενέργεια ή ατομική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν 

μετασχηματίζονται ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η δυναμική ενέργεια που είναι 

εγκλωβισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα 

συνιστούν. Η πυρηνική ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή σύντηξη των πυρήνων και 

εφόσον οι πυρηνικές αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες (όπως συμβαίνει στην καρδιά ενός 

πυρηνικού αντιδραστήρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορική επισκόπηση 

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1954 ο Lewis Strauss, ο πρόεδρος της Αμερικάνικης επιτροπής 

Ατομικής ενέργειας, στάθηκε μπροστά σε ακροατήριο επιστημόνων στη Νέα Υόρκη και με 

σιγουριά τους διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά τους θα απολάμβαναν την ηλεκτρική ενέργεια, 

υπερβολικά φτηνή, με μηδαμινό κόστος. Η πρώτη εργαστηριακή πυρηνική σχάση επιτεύχθηκε 

από τους φυσικούς Ότο Χαν και Λίζε Μάιτνερ, το 1938 στο Βερολίνο. Οι δυο τους 

«βομβάρδισαν» ουράνιο με νετρόνια σε μια προσπάθεια να το μετατρέψουν στο άγνωστο τότε 

στοιχείο με ατομικό αριθμό 93 (το ουράνιο έχει Α.Α. 92 και η προσθήκη στον πυρήνα του ενός 

νετρονίου θα έπρεπε, όπως είχε ήδη διαπιστωθεί ότι συνέβαινε με ελαφρύτερα στοιχεία, να το 

μετασχηματίσει σε ένα νέο στοιχείο με ένα πρωτόνιο παραπάνω). Το παραγόμενο όμως 

στοιχείο είχε ιδιότητες πολύ διαφορετικές από τις αναμενόμενες (για ένα βαρύ στοιχείο με Α.Α. 

93), γεγονός ανεξήγητο για τους δύο επιστήμονες. 

Εκείνη την περίοδο η Μάιτνερ λόγω της εβραϊκής καταγωγής της υποχρεώθηκε να 

εγκαταλείψει το Βερολίνο και ο Χαν συνέχισε τα πειράματά του με τον επίσης γερμανό φυσικό 

Φριτς Στράσμαν. Σύντομα οι τρεις (η Μάιτνερ εξόριστη στη Σκανδιναβία) κατέληξαν σε ένα 

πολύ τολμηρό συμπέρασμα: Το παραγόμενο στοιχείο με τις αναπάντεχες ιδιότητες ήταν 

βάριο, που έχει Α.Α. μόλις 56. Αυτό σήμαινε ότι με κάποιο τρόπο η προσθήκη νετρονίου στον 

πυρήνα του ουρανίου προκαλούσε τη «σχάση» του, όπως ονόμασε τη διαδικασία η Μάιτνερ, 

σε δύο στοιχεία: Το Βάριο που ήδη ήταν γνωστό και ένα ακόμα στοιχείο (το οποίο αργότερα 

ονομάστηκε Τεχνήτιο) με Α.Α. 43, απελευθερώνοντας μάλιστα τεράστια ποσά ενέργειας. 
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Εκείνο όμως που έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ανακάλυψη, ήταν η απελευθέρωση (με 

τη σχάση) δύο νετρονίων, παρέχοντας τη δυνατότητα για μια αλυσιδωτή αντίδραση. Έτσι, τα 

δύο νετρόνια που απελευθερώνονται κατά τη σχάση του πυρήνα Ουρανίου προκαλούν τη 

σχάση δύο πρόσθετων πυρήνων Ουρανίου, απελευθερώνοντας 4 νετρόνια που με τη σειρά 

τους προκαλούν τη σχάση τεσσάρων πυρήνων κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό μια ελάχιστη 

ποσότητα Ουρανίου μπορεί να απελευθερώσει με την αλυσιδωτή σχάση της ένα γιγαντιαίο 

ποσό ενέργειας, που —όπως έγινε σύντομα κατανοητό— είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί είτε 

για ειρηνικούς σκοπούς (την κάλυψη ενεργειακών αναγκών) είτε για την κατασκευή πυρηνικών 

βομβών. 

 

Μειονεκτήματα από τη χρήση  των συμβατικών 

πηγών ενέργειας 

 

 

Διαδικασία Επιπτώσεις 

Άντληση – εξαγωγή Ηχορύπανση, αέρια ρύπανση, ρύπανση 

υδάτων, δονήσεις- κραδασμοί. 

Επεξεργασία - κατεργασία Αέρια ρύπανση, ρύπανση υδάτων, 

ρύπανση εδάφους. 

Μεταφορά καυσίμων – πρώτων υλών Ηχορύπανση, αέρια ρύπανση, ρύπανση 

υδάτων, ρύπανση εδάφους. 

Μετατροπή Θερμική ρύπανση, αέρια ρύπανση, 

ρύπανση υδάτων, προβλήματα ασφάλειας. 

Μεταφορά ενέργειας –μετάδοση Προβλήματα ασφάλειας, αισθητική 

υποβάθμιση, αποψίλωση δασών. 

Χρήση Αέρια ρύπανση, θερμική ρύπανση, 

προβλήματα ασφάλειας. 

Πηγή: (από το εκπαιδευτικό πακέτο «Οικολογικά σχολεία» - Παν/μιο Αθηνών) 

  

Η καύση των ορυκτών καυσίμων προκαλεί έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα αέριας κυρίως 

ρύπανσης. Βέβαια, αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνολογίες καύσης, πιο αποδοτικές, με 

μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ βελτιώνονται και οι τεχνολογίες καθαρισμού των 

καυσαερίων. 

H παραγωγή ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Η ρύπανση του περιβάλλοντος 

φαίνεται αναπόφευκτη ως ένα βαθμό, αλλά μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και να περιοριστούν 

σημαντικά οι επιπτώσεις της. Ορισμένα από τα είδη της ρύπανσης που εμφανίζονται είναι:   
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Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Εμφανίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο (globally) και οι αυξημένες εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου θεωρούνται υπεύθυνες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την προοδευτική 

δηλαδή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης ή οποία ονομάζεται επίσης κλιματική αλλαγή 

(climatic change) και παγκόσμια θέρμανση (global warming). 

 

Πως δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

  

 

Τα κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου 

είναι το CO2, το μεθάνιο, τα οξείδια του 

αζώτου, οι χλωροφθοράνθρακες και 

το όζον στην τροπόσφαιρα. Η καύση 

των ορυκτών καυσίμων είναι 

υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος 

του CO2.  

 

Η ενέργεια είναι επίσης υπεύθυνη και 

για μέρος των εκπομπών μεθανίου, 

συνεισφέρει στην παραγωγή ΝΟx και 

σε μικρό τμήμα των CFC.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όξινη βροχή 

 Εμφανίζεται σε υπερτοπικό επίπεδο και οφείλεται στις εκπομπές οξειδίων θείου και αζώτου 

από την καύση του γαιάνθρακα και του πετρελαίου.   
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Η όξινη βροχή έχει έντονες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (δάση, υδροβιότοπους, 

έδαφος, σκοτώνοντας άμεσα ή έμμεσα διάφορες μορφές ζωής, αλλά και στα οικιστικά 

οικοσυστήματα, διαβρώνοντας ιστορικά μνημεία, προκαλώντας ζημίες σε κτίρια και οχήματα, 

αλλά και βλάπτοντας άμεσα την ανθρώπινη υγεία. 

 

Μείωση της στιβάδας του όζοντος.   

Σε παγκόσμιο επίπεδο, με διαφορετική ένταση από περιοχή σε περιοχή, παρατηρείται και η 

μείωση της στιβάδας του όζοντος.   

Το στρατοσφαιρικό όζον καταστρέφεται από τον άνθρωπο με ρυθμό 1% το χρόνο. Αιτία αυτής 

της καταστροφής είναι η παραγωγή των τετραχλωρανθράκων (CFC) και των οξειδίων του 

αζώτου (NOx). 

Η πιο δραματική μείωση του όζοντος παρατηρείται κάθε χρόνο πάνω από το Νότιο Πόλο 

(Ανταρκτική) από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο. 

Η μείωση του όζοντος φτάνει τοπικά μέχρι και το 50%. Αυτή η μείωση του όζοντος ονομάζεται 

«τρύπα του όζοντος». Σήμερα, στον πλανήτη υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου η μείωση 

του στρώματος του όζοντος μπορεί να δημιουργήσει μια νέα «τρύπα». 

 

 

Φωτοχημικό νέφος 

Δημιουργείται μόνο σε τοπικό επίπεδο και οφείλεται βασικά στις εκπομπές των αυτοκινήτων 

και βιομηχανίας με τη συνεργία ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
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Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 

που υπάρχουν σε τεχνητές ουσίες όπως η βενζίνη και τα τεχνητά χρώματα, ορισμένες 

αλδεΰδες (RCHO) και το όζον (Ο3) όταν βρίσκεται στα χαμηλά επίπεδα της ατμόσφαιρας. 

Συναντώνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, κυρίως με θερμό και ξηρό κλίμα, καθώς οι 

ουσίες αυτές προέρχονται από οχήματα και βιομηχανίες και αναπτύσσονται σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Είναι λογικό, λοιπόν, γιατί στην Αθήνα συναντάται το φαινόμενο σε τόσο 

μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά, έρευνες στο Λος Άντζελες έδειξαν πως το φωτοχημικό νέφος της 

πόλης οφείλεται κατά 50% στη μεγάλη κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Η παρουσία του σε πιο 

αραιοκατοικημένες περιοχές οφείλεται στη μεταφορά των ρύπων με τον αέρα.  

Θερμική ρύπανση 

 

 Παγκόσμια και τοπικά: θερμικά απόβλητα σε θάλασσα, άλλους υδάτινους αποδέκτες, ξηρά 

και ατμόσφαιρα. Χρήση γης. Είναι κυρίως τοπικής σημασίας. Η χρήση γης και οι 

συνακόλουθες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες κατά την 

αξιοποίηση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας. Τις περισσότερες φορές οι κάτοικοι διάκεινται 

εχθρικά σε κάθε χρήση γης για ενεργειακές ή άλλες δραστηριότητες (π.χ. υγειονομική ταφή 

απορριμμάτων, βιομηχανίες κτλ.). Η συμπεριφορά αυτή είναι γνωστή ως σύνδρομο «όχι στην 

αυλή μου» ή στα αγγλικά «not-in-my-backyard syndrome». Τέλος, λόγω της όξινης βροχής ή 

άλλων φαινομένων μπορεί να υπάρξει υποβάθμιση βιοτόπων, δασών κτλ.  

Συμφωνίες για το κλίμα 

Πρωτόκολλο του Κιότο 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι χώρες που είχαν υπογράψει την UNFCCC 

συνειδητοποίησαν ότι απαιτούνταν αυστηρότερες διατάξεις για τη μείωση των εκπομπών. Το 

1997 ενέκριναν το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο εισήγαγε νομικά δεσμευτικούς στόχους 

μείωσης των εκπομπών για τις ανεπτυγμένες χώρες. 

Η δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013 

και λήγει το 2020. Συμμετέχουν 38 ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και τα 28 

κράτη μέλη της. Η δεύτερη αυτή περίοδος καλύπτεται από την τροποποίηση της Ντόχα, με την 
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οποία οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές τους σε επίπεδο που 

θα είναι τουλάχιστον κατά 18% χαμηλότερο από εκείνο του 1990. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει 

στο διάστημα αυτό τις εκπομπές της σε επίπεδο που θα είναι κατά 20% χαμηλότερο από 

εκείνο του 1990. 

Η βασική αδυναμία του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι ότι υποχρεώνει μόνον τις ανεπτυγμένες 

χώρες να αναλάβουν δράση. Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το υπέγραψαν ποτέ, ο 

Καναδάς αποχώρησε πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων και η Ρωσία, η 

Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία δεν συμμετέχουν στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, το 

Πρωτόκολλο αφορά πλέον μόνον το 14% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών. Ωστόσο, 

περισσότερες από 70 ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν διατυπώσει μη 

δεσμευτικές υποσχέσεις για τη μείωση ή τον περιορισμό των εκπομπών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή - νέα 

παγκόσμια συμφωνία 

Η διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 

Δεκεμβρίου 2015. 

Στις 12 Δεκεμβρίου, τα μέρη κατέληξαν σε νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. 

Η συμφωνία συνιστά ισορροπημένο αποτέλεσμα και περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για τον 

περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη «αρκετά κάτω» από 2 °C . 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην οριστικοποίηση του πλαισίου 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, το οποίο αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη νέα παγκόσμια συμφωνία για 

το κλίμα. Κατά την έγκριση αυτού του πλαισίου δράσης για την περίοδο έως το 2030 στις 23 

Οκτωβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε επίσης τον στόχο για μειώσεις των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ο δεσμευτικός στόχος της εγχώριας μείωσης κατά 

τουλάχιστον 40% θα επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ, με τη συμμετοχή όλων των κρατών 

μελών. 

Στη σύνοδο του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015, οι υπουργοί περιβάλλοντος συζήτησαν τις 

προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Παρισιού. Ειδικότερα, ενέκριναν επισήμως την 
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εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της ΕΕ (INDC) στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας 

συμφωνίας για το κλίμα. Όπως ορίζεται στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 2030, πρόκειται για δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

Ένωσης κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με το 1990, έως το 2030. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία που ανακοινώνει την INDC της. Υπεβλήθη επισήμως στην 

UNFCCC στις 6 Μαρτίου 2015. 

Στις 13 Ιουλίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η ΕΕ να 

επικυρώσει την τροποποίηση της Ντόχα, με την οποία θεσπίζεται η δεύτερη περίοδος 

δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

 Επικύρωση της τροποποίησης της Ντόχα      

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος εξέδωσε συμπεράσματα για τον 

καθορισμό της θέσης της Ε.Ε ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή στο Παρίσι. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η Ε.Ε θα επιδιώξει φιλόδοξη, νομικά 

δεσμευτική και δυναμική συμφωνία, με στόχο να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας του 

πλανήτη κάτω από 2°C . 

Προς επίτευξη του στόχου αυτού, το Συμβούλιο τόνισε ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν στις υψηλότερες τιμές τους έως το 2020 το αργότερο, να 

ελαττωθούν κατά 50% τουλάχιστον έως το 2050, σε σύγκριση με το 1990, και να είναι σχεδόν 

μηδενικές ή και χαμηλότερες έως το 2100. 

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, κατά τη σύνοδό του στις 10 

Νοεμβρίου 2015, ενέκρινε συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση του κλίματος. Στα 

συμπεράσματα, αναγνωρίζεται ο ρόλος της χρηματοδότησης του κλίματος ως μέσου για την 

επίτευξη του στόχου αύξησης της θερμοκρασίας κατά λιγότερο από 2° C και μετασχηματισμού 

των οικονομιών σε ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, βιώσιμες οικονομίες, με χαμηλές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης τα συμπεράσματα δίνουν έμφαση στις 

χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ε.Ε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο 

τα 100 δισ . $ ετησίως από ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών πηγών τα οποία έχουν δεσμευθεί να 

συγκεντρώσουν οι ανεπτυγμένες χώρες έως το 2020. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι 

χρειάζονται σημαντικοί πόροι για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή.  

Τα εν λόγω συμπεράσματα καθόρισαν τη θέση της Ε Ε στη Διάσκεψη για την κλιματική 

αλλαγή τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. 

 

Tα κύρια στοιχεία της νέας συμφωνίας του Παρισιού είναι τα εξής: 

 μακροπρόθεσμος στόχος: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συγκρατηθεί η αύξηση της 

μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από 2 °C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της 

σε 1,5 °C 

 συνεισφορές: πριν και κατά τη διάσκεψη του Παρισιού οι χώρες υπέβαλαν 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα με στόχο τη μείωση των εκπομπών 

τους 

 φιλοδοξία: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να κοινοποιούν κάθε 5 χρόνια τις συνεισφορές 

τους με σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων 

 διαφάνεια: δέχθηκαν επίσης να κοινοποιούν μεταξύ τους και να ενημερώνουν το κοινό 

σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των στόχων, με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας 

και εποπτείας 

 αλληλεγγύη: η ΕΕ και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να παρέχουν 

χρηματοδότηση για το κλίμα ώστε να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
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μειώσουν τις εκπομπές και να θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής 

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας , ή νέες πηγές ενέργειας, ή 

πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες 

φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως 

ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, 

γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 

εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας 

λυμάτων και από βιοαέρια. 

Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως 

εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά 

απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση.  

Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που 

δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. 

Έτσι οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη . 

Ως «ανανεώσιμες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών 

ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. Ο 

χαρακτηρισμός «ανανεώσιμες» είναι κάπως καταχρηστικός, αφού ορισμένες από αυτές τις 

πηγές, όπως η γεωθερμική ενέργεια, δεν ανανεώνονται σε κλίμακα χιλιετιών. Σε κάθε 

περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης εξάντλησης 

των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Τελευταία, από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά και από πολλά μεμονωμένα κράτη, υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη 

μέλη. Οι ΑΠΕ αποτελούν τελική ενέργεια όπως για παράδειγμα ηλεκτρισμός ή βενζίνη. Τέλος, 

κατάλληλος εξοπλισμός ή συσκευές όπως το αυτοκίνητο ή η τηλεόραση, μετατρέπουν την 

τελική ενέργεια σε χρήσιμη ενέργεια παρέχοντας ενεργειακές υπηρεσίες. Από την πρωτογενή 

έως την χρήσιμη ενέργεια, μεσολαβούν πολλά ενδιάμεσα στάδια ανάλογα με τη μορφή της 

ενέργειας. Εξόρυξη άνθρακα η πετρελαίου, μεταφορά με αγωγούς, χρήση δεξαμενόπλοιων, 

καύση σε μεγάλους θερμικούς σταθμούς, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πολλά 

άλλα. Όλη αυτή η πολυσύνθετη αλυσίδα είναι γνωστή ως ενεργειακό σύστημα η βάση του 

μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας και κεντρικό σημείο Δεν πρόκειται 

να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. 

 

Πλεονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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 Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων 

χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την 

οικονομία του πετρελαίου. 

 

o Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις 

ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες 

παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της 

ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. 

 

 Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει πολύ μεγάλο 

χρόνο ζωής. 

 

o Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. 

 

 Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και 

απόβλητα. 

 

                         

Μειονεκτήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

 Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. 

Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια της 

γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές πηγές 

ενέργειας. 

Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων. 

 

 Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται 

από την εποχή του έτους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της 

περιοχής στην οποία εγκαθίστανται 

 

 Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική άποψη κι 

ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας 

τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες στην 

ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί. 

 

 Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την 

αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό κι έτσι συντελούν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

 

 

Αιολική ενέργεια 

 Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές 

εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους ανεμόμυλους). Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως για 

ηλεκτροπαραγωγή 
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Ηλιακή ενέργεια 

Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) 

ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με την 

βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό 

κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  
 

Υδραυλική ενέργεια 

 Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας 

εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή 

ανανεώσιμη ενέργειας  

 

 Βιομάζα  

Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, 

τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της 

ενέργειας που δεσμεύτηκε από το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και 

βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια 
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πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές, που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο 

μέλλον. 

 

Γεωθερμική ενέργεια 

Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται από τη ραδιενεργό αποσύνθεση των 

πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό 

τρόπο στην επιφάνεια, π χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές, είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η 

Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών, όσον αφορά τη θέρμανση, και το 

20%, όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, με γεωθερμική ενέργεια. 

 

Ενέργεια από τη θάλασσα 

Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που 

προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να 

ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό. Έχει 

εφαρμοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και αλλού. 

 

Ενέργεια από κύματα 

Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας. 

 

Ενέργεια από τους ωκεανούς  

Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας 

χρήση θερμικών κύκλων. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 

 

Ωσμωτική ενέργεια 

 Η ανάμειξη γλυκού και θαλασσινού νερού απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, 

όπως συμβαίνει όταν ένα ποτάμι εκβάλει στον ωκεανό. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται ωσμωτική 

ενέργεια (ή γαλάζια ενέργεια) και ανακτάται όταν το νερό του ποταμού και το θαλασσινό νερό 

είναι διαχωρισμένα από μια ημιδιαπερατή μεμβράνη και το γλυκό νερό περνάει μέσω αυτής. 
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Αιολική ενέργεια 

1.Ορισμός  

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Η 

ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" 

πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν 

προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία 

(πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται 

αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.  

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που 

βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της 

αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι ανεμόμυλοι. Σήμερα, για την αξιοποίηση της 

αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ).  

2.Τα υπέρ και τα κατά 

Υπέρ 

-Το «καύσιμο» (ο άνεμος) είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν.  

-Τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι 

αξιοσημείωτα .  

-Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας αφού κοστίζει ανάμεσα σε 4 

και 6 cents ανά κιλοβατώρα (Η τιμή εξαρτάται από την ύπαρξη/παροχή ανέμου και από τη 

χρηματοδότηση ή μη του εκάστοτε προγράμματος παραγωγής αιολικής ενέργειας).  

-Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και την συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.  

-Η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια. 

-Η αιολική ενέργεια πάνω από όλα έχει φέρει έναν άνεμο αλλαγής στα ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη 

περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για εμάς και 

τα παιδιά μας. 

Κατά 

-Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως 

αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις 

αποφεύγουν.  

-Ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση: Το πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης 

δημιουργείται από την ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στα περιστρεφόμενα 

πτερύγια της πτερωτής.  

-Τα αιολικά συστήματα έχουν υψηλό κόστος έρευνας και εγκατάστασης.  

-Απαιτούν πολύ χρόνο για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού δυναμικού των 

μεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σημεία.  

-Ως μορφή ενέργειας παρουσιάζει χαμηλή πυκνότητα και έχει αρκετά μικρό συντελεστή 

απόδοσης της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτούνται πολλές 

ανεμογεννήτριες για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος και αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος 

εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης.  
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 3. Η χρήση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα  

- Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, 

οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό 

δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της 

χώρας.  

-Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό σε σύγκριση με 

άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 

την ύπαρξη ανεμωδών «νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό 

δυναμικό) την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 

-Στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στην Αν. Στερεά Ελλάδα οι μέσες ταχύτητες ανέμου 

είναι 6 - 7 m/sec, με αποτέλεσμα το κόστος της παραγόμενης ενέργειας να είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό, γι' αυτό παρατηρείται πληθώρα έργων εκμετάλλευσης στις περιοχές αυτές.  

-Το 1999 η αιολική ενέργεια κάλυψε το 10% των αναγκών για ηλεκτρισμό στη Δανία και το 

2003 αναμένεται να καλύψει το 14%. Θεωρητικά, η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της 

Ευρώπης στο μέγιστο θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια. Στην 

Ευρώπη, στις αρχές του 1999, πάνω από 6600MW κάλυψαν τις ανάγκες 7 εκατομμυρίων 

ανθρώπων. 

-Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο 

μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. Είναι γνωστό ότι η κάλυψη του 15% των ηλεκτρικών 

αναγκών της χώρας, που αντιστοιχεί σε 6,45 Τwh, το 2001 μπορεί να επιτευχθεί οικονομικά με 

την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων 
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Ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανεμογεννήτρια είναι αιολική μηχανή που παράγει ρεύμα από την αιολική ενέργεια και 

μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα κατοικημένες περιοχές όπως πόλεις, κωμοπόλεις ή χωριά. 

Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί αποτελούν ένα αιολικό πάρκο. Όμως υπάρχει μεγάλο κόστος για 

να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί μία ανεμογεννήτρια και ακόμη μεγαλύτερο κόστος για να 

κατασκευαστεί ένα αιολικό πάρκο. 

 

Αιολικά πάρκα 

Αιολικό πάρκο ή Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομάζεται η 

χερσαία ή θαλάσσια έκταση στην οποία έχει τοποθετηθεί ένας αριθμός ανεμογεννητριών με 

σκοπό τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρική. 

Συγκεκριμένα είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες 

αποτελούνται από τις ανεμογεννήτριες, τα καλώδια μεταφοράς ρεύματος, τους 

μετεωρολογικούς ιστούς, τους σταθμούς μετασχηματισμού και βοηθητικές υποδομές 

συμπεριλαμβανομένων των δρόμων. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δε ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με τη παραγωγή 

διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η 

ρύπανση που σχετίζεται με τους ΑΣΠΗΕ είναι έμμεση λόγω του ότι λαμβάνει χώρα κατά τη 

παραγωγή, τη μεταφορά, τη διάνοιξη δρόμων όπου θεωρηθεί αναγκαίο και την εγκατάσταση 

των στοιχείων που το απαρτίζουν καθώς επίσης και με τη δυνατότητα ανακύκλωσης ή μη, των 

υλικών μετά το πέρας λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ. 

Ηλιακή ενέργεια 

 

Να η καλύτερη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε απόσταση μόλις οκτώ λεπτών 

της ώρας από τη Γη. Τόσο χρόνο χρειάζονται οι ακτίνες του ήλιου για να καλύψουν την 
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απόσταση των 150.000.000 χιλιομέτρων και να φτάσουν μέχρι εμάς. Η ηλιακή ενέργεια 

ταξιδεύει με μια ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, όση δηλαδή και η ταχύτητα 

του φωτός. 

Κάθε μέρα, ο ήλιος ακτινοβολεί ένα τεράστιο ποσό ενέργειας. Χωρίς τον ήλιο, η ζωή θα 

εξαφανιζόταν από τη Γη. 

Ο ήλιος παράγει την ενέργεια μόνος του. Όπως τα περισσότερα αστέρια, ο ήλιος είναι μια 

μεγάλη σφαίρα αερίου φτιαγμένη από αέριο υδρογόνου και αέριο ηλίου. Η ενέργεια παράγεται 

στον εσωτερικό πυρήνα του με μια διαδικασία που αποκαλείται πυρηνική σύντηξη. 

Αυτή η ενέργεια που εκλύεται από τον ήλιο, ως αποτέλεσμα των θερμοπυρηνικών 

αντιδράσεων που συμβαίνουν εκεί, ακτινοβολείται προς το διάστημα και φτάνει στην επιφάνεια 

της Γης με τη μορφή ορατής και αόρατης ακτινοβολίας και γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο 

κυρίως ως φως και θερμότητα. 

Ένα μικρό μέρος της φθάνει στη γη αλλά είναι αρκετή για να καλύψει όλες τις ενεργειακές μας 

ανάγκες. Μέσα σε διάστημα δεκαεπτά λεπτών ο ήλιος μας στέλνει τόση ενέργεια, όση 

καταναλώνουμε από άλλες πηγές μέσα σ’ ένα χρόνο. Μέρος της ενέργειας αυτής ανακλάται 

προς το διάστημα ενώ η υπόλοιπη, εκτός του ότι φωτίζει και θερμαίνει το έδαφος, 

μετατρέπεται σε αιολική ενέργεια  (τα διάφορα ατμοσφαιρικά στρώματα θερμαίνονται και 

κινούνται δημιουργώντας τους ανέμους), σε βιοενέργεια (ενέργεια που αποταμιεύεται στα 

φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης), σε υδροηλεκτρική ενέργεια (ο ήλιος εξατμίζει τα νερά 

θαλασσών, ποταμών και λιμνών, δημιουργούνται νέφη, βροχές και πραγματοποιείται ο κύκλος 

του νερού), σε ενέργεια των θαλάσσιων ρευμάτων, των παλιρροιών κ.λ.π. 

Σήμερα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση των κτηρίων και του 

νερού αλλά και για να παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια. 

Η θερμική ενέργεια του ήλιου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλους πρωτότυπους τρόπους 

για θέρμανση κατοικιών, όπως στην πόλη Λίκεμπο της Σουηδίας. Ηλιακοί συλλέκτες 

χρησιμοποιούνται τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού για τη θέρμανση νερού σε 

θερμοκρασία μέχρι 90 0C, το οποίο αποθηκεύεται σε μια τεράστια δεξαμενή. Στη διάρκεια του 

χειμώνα το θερμό νερό μέσω συστήματος σωλήνων διοχετεύεται στις κατοικίες για θέρμανση. 

Αυτού του είδους οι ηλιακές δεξαμενές, που χρησιμοποιούν νερό για να συλλέγουν τη θερμική 

ενέργεια του ήλιου, βρίσκουν εφαρμογές και στη βιομηχανία. Αξιοσημείωτες ως εφαρμογές 

είναι επίσης η ηλιακή υψικάμινος, ο ηλιακός κλίβανος, η ηλιακή κουζίνα κ.λπ. 

 

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται 

από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα καθώς και διάφορες 

ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, 

και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της. 

Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται 

σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών:  

 τα παθητικά ηλιακά συστήματα  

 τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα ή Ηλιοθερμικά συστήματα και τα 

 φωτοβολταϊκά συστήματα.  

Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που 

εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη 

μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσωτου φωτοβολταϊκού φαινομένου 

 

Ηλιακή Ενεργεία & Φωτοβολταϊκά  
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Με το όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που 

προέρχονται από τον Ήλιο. Το φώς και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται 

από στοιχεία και ενώσεις στη Γη και μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας. Η τεχνολογία 

σήμερα αξιοποιεί ένα μηδαμινό ποσοστό της καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη 

μας ηλιακής ενέργειας με τριών ειδών συστήματα: τα θερμικά ηλιακά, τα παθητικά ηλιακά και 

τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα  

Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι γνωστοί σε 

όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και στη 

συνέχεια, τη μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε κάποιο ρευστό, όπως το νερό για 

παράδειγμα. Η απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω ηλιακών συλλεκτών, 

σκουρόχρωμων δηλαδή επιφανειών καλά προσανατολισμένων στον ήλιο, οι οποίες 

βρίσκονται σε επαφή με νερό και του μεταδίδουν μέρος της θερμότητας που παρέλαβαν. Το 

παραγόμενο  ζεστό νερό χρησιμοποιείται για απλή οικιακή ή πιο σύνθετη βιομηχανική χρήση, 

τελευταία δε ακόμη και για τη θέρμανση και ψύξη χώρων μέσω κατάλληλων διατάξεων. 

  

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα  

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούνται από δομικά στοιχεία, κατάλληλα σχεδιασμένα 

και συνδυασμένα μεταξύ τους, ώστε να υποβοηθούν την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 

για τον φυσικό φωτισμό των κτιρίων ή για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα σε αυτά. Τα 

παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούν την αρχή της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και 

μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων. 

  

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

  

Όλοι έχουμε συναντήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε μικρούς υπολογιστές και ρολόγια. 

Πρόκειται για συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια και 

που, εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση μη διασυνδεδεμένων 

στο ηλεκτρικό δίκτυο καταναλώσεων. Δορυφόροι, φάροι και απομονωμένα σπίτια 

χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα φωτοβολταϊκά για την ηλεκτροδότησή τους. Στην Ελλάδα, η 

προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των Φ/Β συστημάτων είναι τεράστια, λόγω του ιδιαίτερα 

υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά έχει ένα 

τεράστιο πλεονέκτημα αποδίδει την μέγιστη ισχύ της κατά τη διάρκεια της ημέρας που 

παρουσιάζεται η μέγιστη ζήτηση.  
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Υδραυλική ενέργεια 

 

Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας 

εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά.  

Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. 

Υδραυλική και εν μέρει υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που αποταμιεύεται ως 

δυναμική ενέργεια μέσα σε βαρυτικό πεδίο με τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε 

υψομετρική διαφορά από τη συνέχιση της ροής του ελεύθερου νερού, και αποδίδεται ως 

κινητική μέσω της υδατόπτωσης. Η κινητική ενέργεια, στη συνέχεια, μπορεί είτε να 

χρησιμοποιείται αυτούσια επιτόπου (π.χ. νερόμυλοι), είτε να μετατρέπεται σε ηλεκτρική ή 

άλλες, που την αποθηκεύουν, ώστε τελικά να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Στον γήινο 

κύκλο του νερού η ενέργεια προέρχεται κυρίως από τον ήλιο που εξατμίζει, σηκώνει ψηλά 

δηλαδή (στην ατμόσφαιρα), μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκμετάλλευση της ενέργειας στον 

κύκλο αυτό γίνεται με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων (υδατοταμιευτήρες, φράγματα, κλειστοί 

αγωγοί πτώσεως ,υδροστρόβιλοι, ηλεκτρογεννήτριες, διώρυγες φυγής). 

Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας.  

Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σημαντικά από της μεγάλης κλίμακας σε 

ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και 

τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων 

περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το 

οικοσύστημα καθώς μεταβάλλει ριζικά τη μορφολογία της περιοχής. 

Αντίθετα, τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια ή κανάλια και η 

λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική όχληση.  

Για το λόγο αυτό, οι υδροηλεκτρικές μονάδες μικρότερης δυναμικότητας των 30 MW 

χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα και συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 

εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Κατά τη λειτουργία τους, 

μέρος της ροής ενός ποταμού οδηγείται σε στρόβιλο για την παραγωγή μηχανικής ενέργειας 

και συνακόλουθα ηλεκτρικής μέσω της γεννήτριας. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού 

κατόπιν επιστρέφει στο φυσικό ταμιευτήρα ακολουθώντας τη φυσική της ροή. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξέρουμε τον ρόλο και τις διαφορές αυτών καθώς παίζουν μεγάλο 

ρόλο ανάλογα με το σκοπό μας. 

Πλεονεκτήματα 

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις απαιτηθεί, σε 

αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν σημαντικό χρόνο προετοιμασίας, 

Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα προαναφερθέντα συνακόλουθα 

οφέλη (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος), 

Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, 

όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροτόπων, περιοχών αναψυχής 

και αθλητισμού 

Μειονεκτήματα 

Μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού, καθώς και ο συνήθως 

μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου, 

Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου (συμπεριλαμβανομένων της 

γεωμορφολογίας, της πανίδας και της χλωρίδας), καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση 
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πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, οι απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον, σε 

περιοχές δημιουργίας μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και 

αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους. 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερα πλούσιο δυναμικό υδατοπτώσεων λόγω της 

διαμόρφωσης λεκανών απορροής και των σημαντικών βροχοπτώσεων Η συνολική 

εγκατεστημένη ισχύς είναι 3.060 MW. Η μέση ετήσια παράγωγη ενέργειας είναι 4.000-5.000 

GWh.  

Η μέση συνεισφορά στην παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας είναι 8-10%. Η ενέργεια που 

προέρχεται από ΥΗΣ καλύπτει ηλεκτρικά φορτία αιχμής Τα τρία μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά 

έργα είναι στα Κρεμαστά, στο Θησαυρό και στο Πολύφωτο 

 

Το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στην Ελλάδα 

Το υδροηλεκτρικό φράγμα Καστρακίου κατασκευάστηκε το 1969. Είναι το δεύτερο κατά σειρά 

φράγμα του Αχελώου Το ύψος του είναι 95 μέτρα και έχει μήκος 530 μέτρα Με την κατασκευή 

του φράγματος δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Καστρακίου. 

 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια ανά τον κόσμο 

Η υδροκίνηση είναι η παλαιότερη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με ιστορία πάνω από 

140 έτη. Το 1882, ο πρώτος σύγχρονος υδροηλεκτρικός σταθμός, που τροφοδοτούσε με 

ρεύμα δύο εργοστάσια και ένα σπίτι, εγκαινιάστηκε στο Appleton του Wisconsin.                   

Το 1988 λειτούργησε στη Νέα Υόρκη στον ποταμό Hudson ο παλαιότερος σταθμός 

παράγωγης υδροηλεκτρικής ενέργειας από όσους υφίστανται σήμερα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ΗΠΑ είναι ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας, 

μετά την Κίνα, τον Καναδά και τη Βραζιλία. Σήμερα η υδραυλική ενέργεια αποτελεί τη δεύτερη 

σημαντικότερη μορφή ΑΠΕ στις ΗΠΑ μετά τη βιομάζα, αντιπροσωπεύοντας, το 2008, το 34% 

της κατανάλωσης ΑΠΕ, έναντι 53% της βιομάζας Αποτελεί επίσης τη 2η σημαντικότερη 

εναλλακτική πηγή παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ (6-7%), μετά την πυρηνική 

ενέργεια (19%). Για την ακρίβεια σήμερα, η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί με διάφορα τη 

σημαντικότερη μορφή ΑΠΕ καλύπτοντας σχεδόν το 67% του παραγόμενου ηλεκτρισμού 

(2008). Εντούτοις, την πενταετία 2004-2008, η παραγόμενη υδροηλεκτρική ενέργεια μειώθηκε 

Γεωθερμία 

 

Γεωθερμική ενέργεια : Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται από τη ραδιενεργό 

αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή 

ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού 

νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές, είτε για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών, όσον 

αφορά τη θέρμανση, και το 20% όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, με γεωθερμική ενέργεια.. 

 

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που 

διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια.  

Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους: 

α) Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 0,04 - 0,06 W/m²  

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

λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων. 
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Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την 

κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. 

 Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις. 

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

ενέργειας. Η ισχύς τέτοιων εγκαταστάσεων το 1979 ήταν 1.916 ΜW με παραγόμενη ενέργεια 

12×106 kWh/yr. 

Η Μέσης Ενθαλπίας (80 έως 150 °C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή και ξήρανση 

ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και μερικές φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισμού 

(π.χ. με κλειστό κύκλωμα φρέον που έχει χαμηλό σημείο ζέσεως). 

Η Χαμηλής Ενθαλπίας (25 έως 80 °C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, για 

θέρμανση θερμοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες, για παραγωγή γλυκού νερού. 

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα 

 

Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές 

γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε 

οικονομικά βάθη (100-1500 μ). Σε μερικές περιπτώσεις τα βάθη των γεωθερμικών 

ταμιευτήρων είναι πολύ μικρά, κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, από οικονομική άποψη, τη 

γεωθερμική εκμετάλλευση . 

Η έρευνα για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας άρχισε ουσιαστικά το 1971 με βασικό 

φορέα το ΙΓΜΕ και μέχρι το 1979 (πριν από τη δεύτερη ενεργειακή κρίση) αφορούσε μόνο τις 

περιοχές υψηλής ενθαλπίας. Κατά την εξέλιξη των εργασιών η ΔΕΗ, σαν άμεσα 

ενδιαφερόμενη για την ηλεκτροπαραγωγή, ανέλαβε τις παραγωγικές γεωτρήσεις υψηλής 

ενθαλπίας και την ανάπτυξη των πεδίων, χρηματοδοτώντας επιπλέον τις έρευνες στις πιθανές 

για τέτοια ρευστά γεωθερμικές περιοχές. Συντάχθηκε ο προκαταρκτικός χάρτης γεωθερμικής 

ροής του ελληνικού χώρου, όπου φάνηκε ότι η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές 

περιοχές εντονότερη από τη μέση γήινη. Από το 1971 ερευνήθηκαν οι περιοχές: Μήλος, 

Νίσυρος, Λέσβος ,Μέθανα , Σουσάκι, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Υπάτη, Αιδηψός, 

Κίμωλος, Πολύαιγος, Σαντορίνη, Κως , Νότια Θεσσαλία , Αλμωπία, περιοχή Στρυμόνα, 

περιοχή Ξάνθης, Σαμοθράκη και άλλες. 

Η αυξημένη ροή θερμότητας, λόγω της έντονης τεκτονικής και μαγματικής δραστηριότητας, 

δημιούργησε εκτεταμένες θερμικές ανωμαλίες, με μέγιστες τιμές γεωθερμικής βαθμίδας που 

πολλές φορές ξεπερνούν του 100 °C/km. Σε κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες, η ενέργεια 

αυτή θερμαίνει «ρηχούς» υπόγειους ταμιευτήρες ρευστών σε θερμοκρασίες μέχρι 100 °C. Τα 

γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας είναι διάσπαρτα στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. 

Η συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να γίνει σημαντική, καθόσον αποτελούν 

ενεργειακό πόρο φιλικό στο περιβάλλον, κοινωνικά αποδεκτό και παρουσιάζουν σημαντικό 

οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 

Στην Μήλο και Νίσυρο έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία γεωθερμικά πεδία και έχουν γίνει 

γεωτρήσεις παραγωγής (5 και 2 αντίστοιχα). Στην Μήλο μετρήθηκαν θερμοκρασίες μέχρι 325 

°C σε βάθος 1000 m και στην Νίσυρο 350 °C σε βάθος 1500 m. Οι γεωτρήσεις αυτές θα 

μπορούσαν να στηρίξουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 20 και 5 ΜW, ενώ το πιθανό συνολικό 

δυναμικό υπολογίζεται να είναι την τάξης των 200 και 50 MW αντίστοιχα. 

Στην Βόρεια Ελλάδα η γεωθερμία προσφέρεται για θέρμανση, θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες 

κ.λ.π. Στην λεκάνη του Στρυμόνα έχουν εντοπισθεί τα πολύ σημαντικά πεδία Θερμών-

Νιγρίτας, Λιθότροπου-Ηράκλειας, Θερμοπηγής-Σιδηρόκαστρου και Αγγίστρου. Πολλές 

γεωτρήσεις παράγουν νερά μέχρι 75 °C, συνήθως αρτεσιανά και πολύ καλής ποιότητας και 
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παροχής. Μεγάλα και μικρότερα γεωθερμικά θερμοκήπια λειτουργούν στην Νιγρίτα και το 

Σιδηρόκαστρο. 

Στην πεδινή περιοχή του Δέλτα Νέστου έχουν εντοπισθεί δύο πολύ σημαντικά γεωθερμικά 

πεδία, στο Ερατεινό Χρυσούπολης και στο Ν. Εράσμιο Μαγγάνων Ξάνθης. Νερά άριστης 

ποιότητας μέχρι 70 °C και σε πολύ οικονομικά βάθη παράγονται από γεωτρήσεις στις εύφορες 

αυτές πεδινές περιοχές. Στην Ν. Κεσσάνη και στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης, σε μεγάλης έκτασης 

γεωθερμικά πεδία, παράγονται νερά θερμοκρασίας μέχρι 82 °C. 

Στην λεκάνη των λιμνών Βόλβης και Λαγκαδά έχουν εντοπισθεί τρία πολύ ρηχά πεδία με 

θερμοκρασίες μέχρι 56 °C. Στην Σαμοθράκη υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία καθώς 

γεωτρήσεις βάθους μέχρι 100 μ. συνάντησαν νερά της τάξης των 100 °C. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές 

και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-

1500 μ). Εντούτοις, αν εξετάσει κανείς την συνολική εγκατεστημένη ισχύ (σε mwt) των 

γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα την δεκαετία 2002-2012  συμπεραίνει ότι ο μόνος 

τομέας που βελτιώθηκε σημαντικά είναι εκείνος των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας  (δεν 

αποτελεί ουσιαστικά γεωθερμία εφόσον δεν χρησιμοποιεί γεωθερμικά ρευστά) και μάλιστα 

χωρίς την ύπαρξη οικονομικών κινήτρων και ενισχύσεων. Αντιθέτως, η γεωθερμία υψηλής 

ενθαλπίας έχει να επιδείξει μηδενικές εφαρμογές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον 

τόπο μας, παρότι πρόκειται για μια ήπια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) με τον υψηλότερο 

συντελεστή χρήσης/λειτουργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ΑΠΕ . 

Η χρήση της Γεωθερμίας παγκοσμίως 

 

Η πρώτη βιομηχανική εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας έγινε στο Λαρνταρέλλο 

(Lardarello) της Ιταλίας, όπου από τα μέσα του 18ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός ατμός 

για να εξατμίσει τα νερά που περιείχαν βορικό οξύ αλλά και να θερμάνει διάφορα κτήρια. Το 

1904 έγινε στο ίδιο μέρος η πρώτη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη γεωθερμία 

(σήμερα παράγονται εκεί 2,5 δισ. kWh/έτος). Σπουδαία είναι η αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας από την Ισλανδία, όπου καλύπτεται πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών της χώρας σε 

ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση. 

Κατά το 2005, 72 χώρες έχουν αναπτύξει γεωθερμικές εφαρμογές χαμηλής-μέσης 

θερμοκρασίας, κάτι που δηλώνει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το 1995, όταν είχαν 

αναφερθεί εφαρμογές μόνο σε 28 χώρες. Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς γεωθερμικών 

μονάδων μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας ανήλθε το 2007 στα 28268 MWt, παρουσιάζοντας 

αύξηση 75% σε σχέση με το 2000, με μέση ετήσια αύξηση 12%. Αντίστοιχα, η χρήση 

ενέργειας αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το 2000 και ανήλθε στα 273.372 TJ (75.940 

GWh/έτος). 

Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος με γεωθερμική ενέργεια το 2008 γινόταν σε 24 χώρες. Το 2007 

η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής ενέργειας στον κόσμο ανήλθε στα 9735 

MWe, σημειώνοντας αύξηση περισσότερων από 800 MWe σε σχέση με το 2005.  

 

Εφαρμογές της Γεωθερμίας 
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Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας ποικίλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και 

περιλαμβάνουν : 

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

 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) 

 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 

 θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται γρηγορότερα και 

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

 

Προβλήματα και πλεονεκτήματα 

 

Γενικά, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας συναντά ορισμένα βασικά προβλήματα, τα 

οποία θα πρέπει να λυθούν ικανοποιητικά για την οικονομική εκμετάλλευση της εναλλακτικής 

αυτής μορφής ενέργειας. Οι τύποι αυτοί των προβλημάτων είναι : 

 ο σχηματισμός επικαθίσεων (ή όπως συχνά λέγεται οι καθαλατώσεις ή αποθέσεις) σε 

κάθε σχεδόν επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το γεωθερμικό ρευστό,  

 η διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών, καθώς και  

 ορισμένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (διάθεση των ρευστών μετά τη χρήση τους, 

εκπομπές τοξικών αερίων, ιδίως του υδροθείου). 

Όλα αυτά τα προβλήματα σχετίζονται άμεσα με την ιδιάζουσα χημική σύσταση των 

περισσότερων γεωθερμικών ρευστών. Τα γεωθερμικά ρευστά λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας και της παραμονής τους σε επαφή με διάφορα πετρώματα περιέχουν κατά 

κανόνα σημαντικές ποσότητες διαλυμένων αλάτων και αερίων. Η αλλαγή των 

θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών των ρευστών στο στάδιο της εκμετάλλευσης μπορεί να 

δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές τόσο για τη χημική προσβολή των μεταλλικών επιφανειών, 

όσο και για την απόθεση ορισμένων διαλυμένων ή αιωρούμενων στερεών και την 

απελευθέρωση στο περιβάλλον επιβλαβών ουσιών. 

Ο σχηματισμός επικαθίσεων σε γεωθερμικές μονάδες μπορεί να ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό, 

αν όχι ολοκληρωτικά, με μια πληθώρα τεχνικών και μεθόδων. Μερικές από τις πιο τυπικές 

πρακτικές είναι ο σωστός σχεδιασμός της μονάδας και η επιλογή των κατάλληλων συνθηκών 

λειτουργίας της, η ρύθμιση του pH του ρευστού, η προσθήκη χημικών ουσιών (αναστολέων 

δημιουργίας επικαθίσεων) και, τέλος, η απομάκρυνση των σχηματιζόμενων στερεών με χημικά 

ή φυσικά μέσα, στη διάρκεια προγραμματισμένων ή όχι διακοπών λειτουργίας της μονάδας. 

Οι διάφορες δυνατότητες ελέγχου της διάβρωσης στις γεωθερμικές μονάδες επικεντρώνονται 

(α) στην επιλογή του κατάλληλου υλικού κατασκευής (π.χ. χρήση πολυμερικών υλικών, 

εναλλακτών θερμότητας από τιτάνιο, Hastelloy κτλ.),  

(β) στην επικάλυψη των μεταλλικών επιφανειών με ανθεκτικά στη διάβρωση στρώματα,  

(γ) στην προσθήκη αναστολέων διάβρωσης 

(δ) στον ορθό σχεδιασμό της μονάδας. 
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Η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται ήπια μορφή ενέργειας, σε σύγκριση με τις συμβατικές 

μορφές ενέργειας, χωρίς βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευσή της να 

είναι συχνά αμελητέες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα των γεωθερμικών ρευστών υψηλής 

ενθαλπίας σε διαλυμένα άλατα και αέρια σε σχέση με τα ρευστά χαμηλής ενθαλπίας 

επιβάλλουν το διαχωρισμό των επιπτώσεων από την αξιοποίηση της γεωθερμίας. 

 Τα προβλήματα από τη διάθεση των νερών που χρησιμοποιούνται για άμεσες χρήσεις είναι 

κατά κανόνα ηπιότερα (και σχεδόν μηδενικά) από ότι των ρευστών που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι στην περίπτωση που εφαρμόζεται η άμεση 

επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών στον ταμιευτήρα, όπως στην περίπτωση των 

μονάδων με δυαδικό κύκλο, οι επιπτώσεις είναι ελάχιστες. Βεβαίως κατά τη φάση της έρευνας, 

της ανόρυξης των γεωτρήσεων, των δοκιμών και της κατασκευής της μονάδας μπορούν να 

υπάρξουν διαρροές και διάθεση γεωθερμικών νερών σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και 

αυξημένος θόρυβος. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ρευστών υψηλής ενθαλπίας 

διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ταξινομούνται σε συνάρτηση της αιτίας όπως τη 

χρήση γης, εκπομπές αερίων, τη διάθεση υγρών αποβλήτων, θόρυβο, δημιουργία 

μικροσεισμικότητας και καθιζήσεις. Η έκταση γης που απαιτείται για την αξιοποίηση της 

γεωθερμίας (π.χ. για την εγκατάσταση της μονάδας, το χώρο για τις γεωτρήσεις, τις 

σωληνώσεις μεταφοράς και τους δρόμους πρόσβασης) είναι γενικά μικρότερη από την έκταση 

της γης που απαιτούν άλλες μορφές ενέργειας (ατμοηλεκτρικοί σταθμοί άνθρακα, 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί κτλ.). 

Το CO2 που εκπέμπεται από γεωθερμικές μονάδες ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του πεδίου, καθώς και την τεχνολογία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, αν και οι 

εκπομπές του είναι κατά πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές ατμοηλεκτρικών 

μονάδων και συγκρίνονται ευνοϊκά και με τις εκπομπές (έμμεσες ή άμεσες) από άλλες ΑΠΕ. 

Το H2S, λόγω της έντονης οσμής του και της σχετικής τοξικότητάς του, είναι υπεύθυνο τις 

περισσότερες φορές για τη προκατάληψη που εκδηλώνεται κατά της γεωθερμίας. Οι 

εκπομπές H2S ποικίλλουν από <0,5 g/kWh μέχρι και 7 g/kWh. Οι εκπομπές του H2S μπορούν 

να ελεγχθούν σχετικά εύκολα και να μειωθούν σε συγκεντρώσεις 1 ppb με μια πληθώρα 

μεθόδων, όπως με τη διεργασία Stredford, με την καύση και επανεισαγωγή, με την οξειδωτική 

μέθοδο Dow κτλ. 

Η κύρια ανησυχία από την αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας προέρχεται από τη 

διάθεση των γεωθερμικών νερών στους υδάτινους αποδέκτες. Λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας και της περιεκτικότητάς του σε διάφορα χημικά συστατικά, το γεωθερμικό 

ρευστό προτού διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασία 

και να μειωθεί η θερμοκρασία του. Τονίζεται ξανά ότι η περιβαλλοντικά περισσότερο αποδεκτή 

μέθοδος διάθεσης των γεωθερμικών ρευστών είναι η επανεισαγωγή τους στον ταμιευτήρα. 

Συγκρινόμενη με τις άλλες ΑΠΕ, η γεωθερμία δεν υστερεί σε περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό 

βέβαια έρχεται σε προφανή αντίθεση με την εντύπωση που κυριαρχεί ότι ορισμένες ΑΠΕ (π.χ. 

φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια) δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εντύπωση αυτή 

μεταβάλλεται όταν κανείς συνυπολογίσει τις επιπτώσεις οποιασδήποτε μορφής ενέργειας σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας τεχνολογίας, αλλά και την επιβάρυνση στο περιβάλλον από 

την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων. 
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Βιομάζα 

Ορισμός 

 

Βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας 

 

Μορφές βιομάζας :απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα  

 

 Γεωργικά υπολείμματα και απόβλητα 

 

 Δασικά υπολείμματα και απόβλητα 

 

 Κτηνοτροφικά απόβλητα 

 

 Άλλα αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα και απόβλητα 

 

 Ελαιούχες ύλες 

 

 Αστικά απόβλητα 

 

 Ενεργειακές καλλιέργειες 

 

 

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αναμένεται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην 

παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα .  

 

Πλεονεκτήματα , μειονεκτήματα βιομάζας 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την χρησιμοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή 

ενέργειας :  

 Η αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου  

 Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου 

 Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης  

 Η εξασφάλιση εργασίας   

 

Τα μειονεκτήματα από την χρήση της βιομάζας 

 Ο μεγάλος όγκος της και η μεγάλη περιεκτικότητα της σε υγρασία\ 

 Οι ακριβές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 

 Η δυσκολία στην συλλογή ,στην μεταφορά και στην αποθήκευση 

 Μεγάλη διάφορα και η εποχιακή παραγωγή της  
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Ερευνητικό μέρος 

Επεξεργασία Ερωτηματολογίου 
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Πηγές 

http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/files/energy.pdf 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://www.ypeka.gr/ 

 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/alternative/hydrauliki.htm 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C_brsLIR81t4Pw-

HMRVzpNrx14sSLbUzPbItb4cyJRM/edit#gid=1074311173 

 

http://www.explainthatstuff.com/windturbines.html 

 

https://dspace.lib.ntua.gr/ 

 

https://energy-economy.wikispaces.com/ 
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