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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

         Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να καταγράψουμε τα είδη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική,βιοενέργεια, ενέργεια παλιρροιών, 

ωκεανών, κυμάτων και γεωθερμία). Σε δεύτερη φάση ζητούμενο είναι να 

αντιληφθούμε ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν κάνει επιτακτική την 

ανάγκη για γενίκευση της εφαρμογής των ήπιων μορφών ενέργειας  σε όλο τον κόσμο 

και να καταγράψουμε τις δράσεις της πράσινης ανάπτυξης στην Ελλάδα και τις 

καινοτόμες προσπάθειες, όπως η κατασκευή ηλιακού αυτοκινήτου,τα αιολικά πάρκα 

που λειτουργούν τόσο στη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αιγαίο όσο και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, τα γεωθερμικά πεδία σε Έβρο, Καβάλα,Σέρρες και στην νησιωτική 

Ελλάδα και η κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων . 
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1.ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας 

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

η θερμότητα ή θερμική ενέργεια  καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια 

ακτινοβολίας.Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού 

προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και 

χρόνου για την εκμετάλλευσή της.Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: 

τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα 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 μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου 

 

1.1 Ηλιακός Θερμοσίφωνας 

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιοθερμικό 

σύστημα παραγωγής ζεστού νερού  χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. 

Χρησιμοποιείται ευρύτατα στις χώρες που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως για 

παράδειγμα στις χώρες της Μεσογείου. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η απλούστερη 

και η γνωστότερη ηλιακή συσκευή. Κατά την λειτουργία του γίνεται εκμετάλλευση 

δυο φυσικών φαινομένων. Με την αρχή του θερμοσίφωνα επιτυγχάνεται η 

κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο χωρίς μηχανικά μέρη (αντλίες κλπ.) ενώ η 

θέρμανση του νερού γίνεται με την εκμετάλλευση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου που αναπτύσσεται στους συλλέκτες του. 

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας φυσικής κυκλοφορίας κατά την λειτουργία του 

εκμεταλλεύεται το φυσικό φαινόμενο της ροής των ρευστών λόγω διαφοράς 

θερμοκρασίας (διαφοράς πυκνότητας), γνωστό και σαν αρχή του θερμοσίφωνου. Έτσι 

πετυχαίνεται με φυσικό τρόπο χωρίς κυκλοφορητή (αντλία) συνεχής ροή του 

θερμαινόμενου μέσου, από το θερμότερο σημείο (ηλιακοί συλλέκτες) προς το 

ψυχρότερο (δεξαμενή νερού), μέχρις ότου τα δύο σημεία να αποκτήσουν παρόμοιες 

θερμοκρασίες. Για να είναι αυτό δυνατό πρέπει το ψυχρότερο σημείο να είναι 

ψηλότερα από το θερμότερο σημείο και για τον λόγο αυτό σε όλους τους ηλιακούς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχή_του_θερμοσιφώνου&action=edit&redlink=1
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θερμοσίφωνες η δεξαμενή αποθήκευσης είναι πάντα ψηλότερα από τους ηλιακούς 

συλλέκτες. (σε περίπτωση που δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα στο κλειστό κύκλωμα 

η απόδοση του συστήματος μειώνεται) 

Η συνολική απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από το μέγεθος και 

το είδος (ποιότητα) της συλλεκτικής επιφάνειας που σε συνάρτηση με το θερμοδοχείο 

(το οποίο όσο μικρότερο είναι ανεβάζει μεγαλύτερη θερμοκρασία) καθώς και από την 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη νεφοκάλυψη και την αποτελεσματικότητα της 

θερμικής μόνωσης του συστήματος. 

Χρειάζεται μελέτη και ειδικές μετρήσεις ώστε η θερμοκρασία του νερού να 

μην ξεπερνάει το σημείο βρασμού και να μην γίνεται ατμοποίηση. Για την 

οικονομικότερη λειτουργία του ηλιακού θερμοσίφωνα τόσο στην αναθέρμανση όσο 

και στην ηλεκτρική του λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες είναι απαραίτητο η 

δεξαμενή να αποθηκεύει νερό υψηλής θερμοκρασίας. Για αυτόν τον λόγο αλλά και για 

την προστασία του περιβάλλοντος, οι κατασκευαστές μελετούν συστήματα με 

δεξαμενές το δυνατόν μικρότερες οπότε και αποδοτικότερα ηλιακά συστήματα.  

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας άρχισε να χρησιμοποιείται μετά την πετρελαϊκή 

κρίση της δεκαετίας του '70 και ιδιαίτερα τη δεκαετία του '80 άρχισε να 

χρησιμοποιείται ευρύτατα στις χώρες με ηλιοφάνεια. Στην Κύπρο αναλογεί ένας 

ηλιακός θερμοσίφωνας για κάθε πέντε κατοίκους, ενώ στο Ισραήλ η χρήση τους είναι 

υποχρεωτική στις καινούργιες οικοδομές. Σε πολλές άλλες χώρες η χρήση τους 

επιδοτείται. Στην Ελλάδα η διάδοση των ηλιακών συσκευών είναι πολύ εντυπωσιακή: 

το πρώτο μοντέλο λανσαρίστηκε το 1974, το 1980 υπήρχαν εγκατεστημένα περίπου 

εκατόν πενήντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα συλλεκτών και το 2004 περίπου τρία 

εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα συλλεκτών. Σήμερα οι ηλιακοί θερμοσίφωνες 

χρησιμοποιούνται από περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές. Μέχρι και 

τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ήταν απ' τις κύριες κατασκευάστριες χώρες ηλιακών 

θερμοσιφώνων. 

Διακρίνουμε δύο είδη ηλιακών θερμοσιφώνων ανάλογα με το κύκλωμα 

κυκλοφορίας του θερμαινόμενου μέσου: 

 Ανοικτού κυκλώματος: απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης (το 

θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε). 

 Κλειστού κυκλώματος: έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο 

μέσο κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλωμα το οποίο θερμαίνει το νερό που θα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Θερμοκρασία
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νεφοκάλυψη&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1974
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
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χρησιμοποιήσουμε χωρίς να γίνεται ανάμιξή τους, μέσω εναλλάκτη 

θερμότητας). 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ανοικτού κυκλώματος είναι απλούστεροι και 

φθηνότεροι, έχουν όμως προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετούς) γιατί δεν 

μπορούμε να τους προσθέσουμε αντιψυκτικά μίγματα (τοθερμαινόμενο μέσο είναι το 

ίδιο το νερό χρήσης). Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος μπορεί το 

θερμαινόμενο μέσο να είναι και άλλο ρευστό (πχ. λάδι). Αν είναι μόνο νερό, έχει 

αντιψυκτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία της συσκευής.Επίσης 

μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ηλιακούς θερμοσίφωνες ανάλογα με τον 

αριθμό ενεργειακών πηγών που μπορούν να εκμεταλλευτούν σε: 

 Διπλής ενέργειας: Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί εκμεταλλευόμενος είτε την 

ηλιακή ενέργεια είτε το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. κατά την διάρκεια συννεφιάς 

οπότε η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετή για να ζεστάνει το νερό). Για τον 

σκοπό αυτό, υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση τοποθετημένη εντός του τμήματος 

αποθήκευσης. 

 Τριπλής ενέργειας: Λειτουργεί όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής 

ενέργειας αλλά έχει επιπλέον μια είσοδο για να εκμεταλλευτεί ως θερμαντικό 

μέσο το ζεστό νερό του καλοριφέρ που παράγεται από τον λέβητα κεντρικής 

θέρμανσης. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα τριπλής 

ενέργειας είναι να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στο οίκημα υπό την μορφή 

ξεχωριστών σωληνώσεων (ανά διαμέρισμα εάν πρόκειται για πολυκατοικία) 

που να συνδέουν το λεβητοστάσιο με τον χώρο εγκατάστασης του ηλιακού 

θερμοσίφωνα (ταράτσα ή σκεπή). 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ανεξάρτητα από το είδος τους, αποτελούνται από δύο 

βασικά μέρη:Το τμήμα συλλογής (οι ηλιακοί συλλέκτες, η επιφάνεια απορρόφησης 

της ηλιακής ακτινοβολίας) και το τμήμα αποθήκευσης (η δεξαμενή αποθήκευσης του 

νερού). 

Τα δύο αυτά μέρη είναι συναρμολογημένα μαζί και συνδέονται με σωληνώσεις, 

αλλά σε μεγαλύτερα συστήματα μπορούν να είναι και χωριστά και να 

χρησιμοποιούνται αντλίες για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου μέσου, ειδικά όταν 

το τμήμα αποθήκευσης δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τμήμα συλλογής. Το 

τμήμα αποθήκευσης διαθέτει και ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη, για να μπορεί 

να παράγεται ζεστό νερό και σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ηλιακοί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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θερμοσίφωνες διαθέτουν και κάποια εξαρτήματα ελέγχου όπως βαλβίδα υπερπίεσης 

και αυτόματα εξαεριστΙκά . 

. 

1.2 Ηλιακό Αυτοκίνητο 

Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα πειραματικό όχημα που χρησιμοποιεί ηλιακή 

ενέργεια και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιομέτρων την ώρα. Το αεροδυναμικό 

του αμάξωμα αποτελείται από ένα ελαφρύ «σάντουιτς» κυψελοειδούς αλουμινίου και 

ενός υλικού από ίνες άνθρακα. Διαθέτει περίπου 900 κιλά ηλιακά στοιχεία, σε 

συστοιχίες που βρίσκονται στην οροφή και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Τα 

ηλιακά στοιχεία συγκεντρώνουν την φωτεινή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, που 

τροφοδοτεί έναν ειδικού τύπου κινητήρα. Σε συνθήκες μεγάλης ηλιοφάνειας, τα 

στοιχεία μπορούν να δώσουν ισχύ της τάξης του ενός κιλοβάτ - ή 1,3 ίππους. Τα 

ηλιακά αυτοκίνητα είναι ακόμα στη βρεφική τους ηλικία και ενέχεται να αποδειχτεί 

ότι δεν αποτελούν πρακτική λύση. Ωστόσο πολλές συσκευές χαμηλής ισχύος –από τα 

τηλέφωνα μέχρι τα κομπιουτεράκια- λειτουργούν ήδη αποτελεσματικά με ηλιακή 

ενέργεια. Τα στοιχεία που τροφοδοτούν το πειραματικό ηλιακό αυτοκίνητο δε 

διαθέτουν κινητά μέλη – επομένως χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Καθένα απ’ 

αυτά δίνει τόση ενέργεια όση και η μπαταρία ενός φακού. Τα στοιχεία συνδέονται 

μεταξύ τους με σειρά. Με αυτό τον τρόπο, μικρές ηλεκτρικές τάσεις προστίθενται και 

μας δίνουν μια πολύ μεγαλύτερη. Τα ηλιακά στοιχεία περιέχουν δυο στρώματα 

πυριτίου – μιας ουσίας που αποτελεί τη βάση των μικροτσίπ στα κομπιούτερ. 

Ορισμένα άτομα στο επάνω στρώμα του πυριτίου έχουν περίσσευμα ενός ηλεκτρονίου 

στην εξωτερική τους στοιβάδα , ενώ αντίθετα ορισμένα άτομα στο κάτω στρώμα του 

εμφανίζουν έλλειμμα ενός ηλεκτρονίου. Έτσι μετακινούνται ηλεκτρόνια από το 

ανώτερο προς το κατώτερο στρώμα, δημιουργώντας ένα θετικό ηλεκτρικό  φορτίο στο 

ανώτερο στρώμα. Όταν λοιπόν εκτεθεί το ηλιακό στοιχείο σε φωτεινή ακτινοβολία, 

κάποια ηλεκτρόνια του κατώτερου στρώματος έλκονται από το θετικό φορτίο του 

ανώτερου στρώματος και δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα.Σε σύγκριση με τα 

βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, τα ΗΑ παρουσιάζουν πολλά εμφανή σημεία υπεροχής, 

αλλά και σημαντικούς περιορισμούς. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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 Πλεονεκτήματα: 

 1. Δεν παράγουν κανενός είδους ρύπους εξάτμισης.  

2. Προκαλούν την ελάχιστη δυνατή ρύπανση σε μακροχρόνια βάση, υπό τον 

όρο ότι χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπό αυτή 

την προϋπόθεση, μπορούν να μετριάσουν την παγκόσμια θέρμανση που προκαλείται 

από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να μειώσουν την εξάρτηση από το πετρέλαιο.  

3. Είναι πιο αθόρυβα από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.  

4. Επιτυγχάνουν σχεδόν σταθερή ροπή από την ακινησία έως το μέγιστο όριο 

στροφών λειτουργίας.  

5. Έχουν ευχέρεια να λειτουργούν σε πιο υψηλές στροφές από τους 

βενζινοκινητήρες, συχνά ακόμα και ως τις 14.000 στροφές / λεπτό.  

6. Έχουν χαμηλότερο κόστος σε βάθος χρόνου, καθώς δεν επηρεάζονται από 

την κάθε τόσο αύξηση της τιμής της βενζίνης, αλλά και λόγω του χαμηλότερου 

κόστους σέρβις και συντήρησης.  

 

Μειονεκτήματα: Υψηλές δαπάνες κατασκευής, με αποτέλεσμα την υψηλή τιμή 

πώλησης. 

Ιστορικά Στοιχεία 

 

Το 1977 οEdPasserinic κατασκεύασε το bluebred, το πρώτο ολοκληρωμένο 

ηλιακό όχημα και στη συνέχεια και άλλα μικρά, ελαφράκαι σχετικά ελαφρά οχήματα ( 

κάτω των 10.000δολαρίων ). Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα μπορούσαν να 

μείνουν έξω από το παιχνίδι, με τηνgeneralmotors, την Ford και την 

Hondaναπρωτοπορούν στη χρηματοδότηση για την κατασκευή ακόμα πιο 

εξελιγμένωνηλιακών οχημάτων. ΗGeneral Motorsξόδεψε8 εκατομμύρια Δολάρια για 



10 
 

την κατασκευήτουSUM RAUFER CAR , που έχει μήκος 6 μέτρα –πλάτος 2 μέτρα –

ύψος 1 μέτρο και βάρος  μόλις 6,4 κιλά. Όλος ο σκελετός ζύγιζε λιγότερο από 43 

κιλά, ενώ 17 το συνολικό βάρος του οχήματος χωρίς του οδηγό, έφτανε τα 177 κιλά. 

Η δε ταχύτητα άγγιζε τα 48 χ.μ. την ώρα. 

 

Αρχή Λειτουργίας 

Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα όχημα με αμάξωμα αεροδυναμικό και όσο το 

δυνατόελαφρύτερο γιαυτό κατασκευάζεται από αλουμίνιο και ανθρακονήματα. 

Ταφωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετούνται στην οροφή και στο πίσω μέρος 

τουαυτοκινήτου και τροφοδοτούν έναν κινητήρα ειδικού τύπου. Η μέγιστη ισχύς 

σεσυνθήκες μεγάλης ηλιοφάνειας είναι της τάξης του 1KW (1,36Hp) Μπορεί 

νααναπτύξει ταχύτητα έως 65Km/h. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο όχημα είναι ότι 

κινείταιμόνο όταν το βλέπει ο ήλιος (μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε μη 

σκιεράμέρη). Τα ηλιακά οχήματα που ενσωματώνουν τους ηλιακούς συλλέκτες 

διαφέρουναπό τα συμβατικά οχήματα (αλλά και απότα περισσότερα ηλιακά 

που λειτουργούνμε φορτιζόμενη μπαταρία) ως προς τις διαστάσεις, το βάρος, τη 

μέγιστη ταχύτητακαι το κόστος. Οι ηλιακοί συλλέκτες λειτουργούν μόνο κατά τη 

διάρκεια της ημέραςκαι συγκεντρώνουν μικρό ποσοστό ηλιακής ενέργειας, το οποίο 

μετατρέπουν σεακόμα μικρότερο ποσοστό ηλεκτρικής. Μερικά ηλιακά 

αυτοκίνηταλειτουργούν μεμπαταρίες αργύρου –ψευδαργύρου, που πλεονεκτούν σε 

σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες, καθώς είναι ελαφρύτερες και πιο αποδοτικές. 

Κοστίζουνόμως περισσότερο και δεν μπορούν να επαναφορτιστούν πολλές φορές. 

Όλα αυτάσυνεπάγονται χαμηλές επιδόσεις και καθιστούν την πρακτική χρήση των 

ηλιακώνοχημάτων περιορισμένη. Προς το παρόν χρησιμοποιούνται μόνο σε 

ερευνητικά καιεκπαιδευτικά προγράμματα και σε ειδικούς αγώνες ταχύτητας. 

  Σήμερα το μέλλον των αυτ/των φαίνεται πως βρίσκεται 

στους κινητήρεςυδρογόνου, οι οποίοι χρησιμοποιώντας απλώς ηλιακή ενέργεια, 

διασπούν τοθαλασσινό νερό, με την καύση να δίνει, όχι μόνο την απαραίτητη ενέργεια 

αλλά καικαθαρό νερό. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 

χρόνιαεντατικό αγώνα για να καταστήσουν οικονομικά προσιτούς τους 

κινητήρεςυδρογόνου. 
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1.3 Φωτοβολταϊκά Στοιχεία (Φ/Β) 

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι ηλεκτρονική διάταξη η οποία παράγει 

ηλεκτρική ενέργεια όταν δεχτεί ακτινοβολία. Λέγεται και φωτοβολταϊκό κύτταρο.  

Τα πρώτα Φ/Β στοιχεία αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1950 με σκοπό την 

τροφοδότηση των δορυφόρων με την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια. Από εκείνη την 

εποχή μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς 

δραστηριοτήτων για την άμεση παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια υποσχόμενη και συνεχώς 

αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αντλώντας 

ενέργεια από τον ήλιο. Οι ηλιακές κυψέλες, κοινώς τα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

(ημιαγωγοί), είναι “συσκευές” που μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ενέργεια σε 

ηλεκτρική μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου.  

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή 

όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή 

«κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη 

μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα φωτόνια είναι φορείς ενέργειας.Όταν τα φωτόνια μιας ακτινοβολίας πέσουν 

στην επιφάνεια ενός Φ/Β στοιχείου, άλλα ανακλώνται, άλλα διαπερνούν το 

ημιαγώγιμο υλικό κατασκευής του στοιχείου και άλλα απορροφώνται από αυτό.  

Τα φωτόνια αυτά εξαναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του ημιαγωγού να 

μετακινηθούν με την ενέργεια που τους δίνουν, οπότε δημιουργείται μια κίνηση 

ηλεκτρονίων. Η κίνηση (ροή) αυτών των ηλεκτρονίων είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη λειτουργία συσκευών. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να αξιοποιηθούν ως : 

 Αυτόνομα, όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο για 

κάλυψη των αναγκών του χρήστη και συνήθως διαθέτουν σύστημα 

αποθήκευσης (μπαταριών). Εφαρμόζονται για τη δημιουργία μικρών τοπικών 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, εξοικονομώντας σημαντικό κόστος από την 
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εγκατάσταση νέων δικτύων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρισμού σε περιοχές 

που δεν καλύπτει το υφιστάμενο δίκτυο. 

 Ενωμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπου η τυχόν πλεονάζουσα ηλεκτρική 

ενέργεια ή το σύνολό της διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων 

αυξάνεται με τη χρήση συστημάτων περιστροφής των πλαισίων τα οποία ακολουθούν 

την κίνηση του ήλιου, ωστόσο η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων δυνατό να 

αυξήσει σημαντικά το κόστος της επένδυσης.  

ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑЇΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το ακριβές ποσοστό της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 

εξαρτάται από το είδος των Φ/Β στοιχείων που χρησιμοποιούνται.  

Τα Φ/Β διακρίνονται σε:Μονοκρυσταλλικά  ,πολυκρυσταλλικά ,πάνελ λεπτού 

υμενίου ,άμορφα. Η επιλογή των Φ/Β στοιχείων είναι συνάρτηση του διαθέσιμου 

χώρου, των αναγκών και της οικονομικής δυνατότητας αυτών που θα τα 

χρησιμοποιήσουνΤα Φ/Β στοιχεία κατασκευάζονται από ημιαγώγιμα υλικά, όπως το 

πυρίτιο και το γερμάνιο, ή χημικές ενώσεις αρσενικούχου γάλλιου, φωσφορούχου 

γάλλιου, φωσφορούχου ίνδιου, κ.ά.  

Σε αυτά τα ημιαγώγιμα υλικά ενσωματώνονται προσμείξεις άλλων στοιχείων 

και έτσι αποκτούν την ιδιότητα να εμφανίζουν μικρή τάση στα άκρα τους, όταν πέσει 

πάνω τους ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιστούν από κάποια άλλη πηγή φωτός.Η τάση 

αυτή στην περίπτωση Φ/Β στοιχείων πυριτίου είναι 0,5V, δηλαδή πολύ μικρή. Για το 

λόγο αυτό συνδέονται πολλά Φ/Β στοιχεία μαζί και σχηματίζουν τη Φ/Β συστοιχία ή 

Φ/Β σύστημα, οπότε η παραγόμενη τάση είναι μεγαλύτερη. Η επιλογή των Φ/Β 

στοιχείων είναι συνάρτηση του διαθέσιμου χώρου, των αναγκών και της οικονομικής 

δυνατότητας αυτών που θα τα χρησιμοποιήσουν. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  

Η χρήση των Φ/Β συστημάτων συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: 

 μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος 
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 αθόρυβη λειτουργία 

 αξιοπιστία 

 μεγάλη διάρκεια ζωής που φτάνει τα 30 χρόνια 

 ανεξαρτητοποίηση από τροφοδοσία καυσίμων 

 δυνατότητα επέκτασης για παροχή μεγαλύτερης ηλεκτρικής ισχύος 

 ελάχιστες απαιτήσεις για συντήρηση. 

Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά 

συστήματα το κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει 

ακόμη αρκετά υψηλό. Μια γενική ενδεικτική τιμή είναι 4000 ευρώ ανά 

εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) ηλεκτρικής ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική 

οικιακή κατανάλωση απαιτεί από 1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης 

είναι σημαντικό.Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια 

ενώ το Φ/Β σύστημα θα συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 

25 χρόνια.  

Η First Solar ολοκλήρωσε την κατασκευή του μεγαλύτερου 

φωτοβολταϊκού πάρκου στον κόσμο, το Topaz στην πεδιάδα Carrizo Plain της 

Καλιφόρνια, το οποίο αποτελείται από 9 εκατομμύρια ηλιακά panels που καλύπτουν 

9.5 τετραγωνικά μίλια. 

Η μονάδα τέθηκε ήδη σε λειτουργία και παράγει 550MW για την τροφοδοσία 

160.000 οικιών στο δίκτυο της Pacific Gas & Electric, γλιτώνοντας παράλληλα το 

περιβάλλον από 377.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Το θετικό είναι 

ότι μέσα στο 2015 θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη δύο μονάδες μεγαλύτερης 

απόδοσης, η μία από την First Solar (Desert Sunlight επίσης 550MW) και η άλλη από 

την Sunpower (Solar Star  – 579MW). 
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Εδώ βλέπουμε παραβολικούς ηλιακούς συλλέκτες , δημιουργία μίας 

Γερμανικής εταιρίας , η οποία συμμετέχει στην ενεργειακά καθαρή ηλεκτροδότηση 

της πρώτης πράσινης πόλης στον κόσμο την ΜΑΖΝΤΑΡ ΣΙΤΥ στο ΑΜΠΟΥ 

ΝΤΑΜΠΙ.  

 

 

2.ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Η αιολική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιείται ευρέως. 

Σύμφωνα με τις 

πρόσφατεςμετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA),οι Α/Γ σε 

όλη την Ευρώπη ξεπερνούν τις 13,000 με συνολική απόδοση 93,957MW που είναι αρκε

τήγια να καλύψει το 6,3% του ηλεκτρισμού της Ε.Ε. Χώρες‐μέλη της ευρωπαϊκής  

ένωσης  έχουν  στην  κατοχή  τους  πάνω  από  το  98%  των  εγκαταστάσεων αυτών. 

Στατιστικά το 10.5% της συνολικής παραγωγής ενέργειας της Ε.Ε. προέρχεται πλέοναπ

ό αιολική  ενέργεια.   

Οι τρείς πρώτες χώρες σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας είνα

ι η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ωστόσο αναλογικά με τον πληθυσμό, η παραγωγ

ή ηλεκτρικής ενέργειας βάση της αιολικής ξεπερνά το 20% στη Δανία. Θεωρητικά, η  

αξιοποίηση  του  αιολικού  δυναμικού  της  Ευρώπης  στο  μέγιστο  θα  μπορούσε  να  

καλύψει  όλες  τις  ανάγκες  για  ηλεκτρική  ενέργεια 

Ο ανεμόμυλος έφτασε στην Ευρώπη από τους Άραβες, χρησιμοποιήθηκε δε 

στον τύπο του κατακόρυφου ρωμαϊκού υδραυλικού τροχού, με τη διαφορά ότι ο 

ανεμόμυλος είχε στην θέση του τροχού κατακόρυφα φτερά που μετέδιδαν την κίνηση 
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στις μυλόπετρες με ένα ζεύγος οδοντωτών τροχών. Οι πρώτοι τέτοιοι 

περιστρεφόμενοι μύλοι εμφανίστηκαν στη Γαλλία το 1180, στην Αγγλία το 1191 και 

στη Συρία την εποχή των Σταυροφοριών (1190). Στις αρχές του 14 ου αιώνα 

αναπτύχθηκε στη Γαλλία ο ανεμόμυλος σε σχήμα πύργου (μετοχάρης), Σε αυτόν τον 

τύπο ανεμόμυλου οι μυλόπετρες και οι οδοντωτοί τροχοί ήταν τοποθετημένοι σε ένα 

σταθερό πύργο με κινητή οροφή ή “κάλυμμα”, στην οποία στηρίζονταν τα ιστία και η 

οποία μπορούσε να στραφεί επάνω σε ειδική τροχιά, στην κορυφή του πύργου. Ο 

“περιστρεφόμενος ανεμόμυλος με κοίλο εσωτερικά άξονα” επινοήθηκε στις Κάτω 

Χώρες στις αρχές του 15ου αιώνα. ∆ιέθετε έναν κατακόρυφο άξονα με γρανάζια στα 

δύο του άκρα ο οποίος περνούσε μέσα από τον κοίλο άξονα και κινούσε ένα τροχό με 

περιφερειακά διαταγμένα σκαφίδια που μετέφερε το νερό σε υψηλότερη στάθμη. 

Συνολικά, 101 νέες παράκτιες ανεμογεννήτριες με μια συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ 348 MW, συνδέθηκαν με τα ηλεκτρικά δίκτυα στη Βρετανία, τη 

Γερμανία και τη Νορβηγία κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2011. Στην 

Ευρώπη, έντεκα παράκτια αιολικά πάρκα αξίας περίπου 8,5 δισ. ευρώ και με μια 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2.844 MW βρίσκονται αυτήν την περίοδο υπό 

κατασκευή στα ευρωπαϊκά νερά. 

Το μέγεθος των εγκατεστημένων παράκτιων ανεμογεννητριών υπολογίζεται 

κατά μέσο όρο σε 3,4 MW, όταν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 2010 ο 

καταγεγραμμένος μέσος όρος ήταν 2,9 MW. Στην Ευρώπη, στις 30 Ιουνίου 2001 

υπήρχαν 1.247 παράκτιες ανεμογεννήτριες, πλήρως συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό 

δίκτυο, σε 49 αιολικά πάρκα που είναι εξαπλωμένα σε 9 χώρες. 

 

2.1 Αιολικά Πάρκα Στην Ευρώπη - Αμερική 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Η Βρετανία ηγείται στην παράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας, αφού έχει 

κατασκευάσει τα περισσότερα αιολικά πάρκα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον 

κόσμο το πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με την EWEA. Επιπλέον έχει 

εγκαταστήσει σχεδόν όλες τις ανεμογεννήτριες στα ευρωπαϊκά νερά φέτος. 

Από τις 108 παράκτιες ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις 

ακτές της Ευρώπης από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, οι 101 εγκαταστάθηκαν γύρω 
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από τη Βρετανία, μόνο έξι στη Γερμανία, και μία στη Νορβηγία. Αν και μόλις επτά 

ανεμογεννήτριες εγκαταστάθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του 2010, σε σχέση με την 

ίδια περίοδο αυτό το έτος, έτειναν να είναι μεγαλύτερες και ισχυρότερες, με 

αποτέλεσμα η ποσότητα της παραγωγικής ικανότητας της εγκατεστημένης ισχύος να 

είναι μεγαλύτερη φέτος. 

Η αιολική ενέργεια είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους σημαντικότερους 

τομείς του κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του 

υπολοίπου της κατασκευαστικής βιομηχανίας υπέφερε άσχημα κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης. 

Το πλεονέκτημα των παράκτιων αιολικών πάρκων είναι ότι οι στρόβιλοι των 

ανεμογεννητριών μπορούν να είναι μεγαλύτεροι, ενώ οι ταχύτητες του ανέμου τείνουν 

να είναι υψηλότερες, με αποτέλεσμα η ενέργεια να μπορεί να παραχθεί 

αποτελεσματικότερα. Από την άλλη, σε πολλές χώρες τα καλύτερα χερσαία σημεία 

για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών έχουν καταληφθεί ήδη, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχουν αντιδράσεις για τη δημιουργία νέων αιολικών πάρκων. 

Εντούτοις, υπάρχουν ακόμα χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ της περιόδου 

εγκατάστασης των παράκτιων ανεμογεννητριών και της σύνδεσής τους στο δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 

2011 μόνο τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των ανεμογεννητριών που 

εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία συνδέθηκε στην πραγματικότητα με το ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το 2014 εγκαταστάθηκαν 142 μεγάλες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 0,5 

GW. «Το 2015 υπολογίζουμε σε νέες υπεράκτιες ανεμογεννήτριες ισχύος έως και 2 

GW. Στη βόρειο Γερμανία εγκαταστάθηκαν πέρσι 455 ανεμογεννήτριες με συνολική 

ισχύ 1,3 GW. Τα συνολικά 5 GW που παράγει το κρατίδιο, καλύπτουν πάνω από το 

50 % των ενεργειακών αναγκών των κατοίκων του. Η αποκεντρωμένη ενεργειακή 

στροφή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εκεί καθώς οι ίδιοι οι πολίτες εκμεταλλεύονται το 

90 % επί του συνόλου των ανεμογεννητριών. Τα έσοδα για τους πολίτες και τους 

δήμους αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια ενώ έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες 

νέες θέσεις εργασίας. 
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Το αιολικό πάρκο 100 χιλιόμετρα από τη νήσο Μπόρκουμ στη Βόρεια 

Θάλασσα αποτελείται από 80 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 400 Μεγαβάτ.Η 

κατασκευάστρια εταιρεία Bard Energyυποστηρίζει ότι το πάρκο μπορεί να 

ηλεκτροδοτήσει 400.000 νοικοκυριά ετησίως και να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

προσπάθεια της χώρας να απεξαρτηθεί από την πυρηνική ενέργεια. Η μεγάλη 

πρόκληση ωστόσο ήταν η διασύνδεση του αιολικού Riffgatt με το ηπειρωτικό δίκτυο 

της Γερμανίας, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς χρήζει άμεσης αναβάθμισης. 

 

ΔΑΝΙΑ 

Το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο, μια εγκατάσταση με 91 

ανεμογεννήτριες που καταλαμβάνει έκταση 35 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 

εγκαινιάστηκε την Πέμπτη στη Βόρεια Θάλασσα, 30 χλμ από τις δυτικές ακτές της 

Δανίας. 

Το πάρκο HornsRev 2 θα καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα 200.000 

νοικοκυριών, ανακοίνωσε η δανική εταιρεία ενέργειας Dong Energy. Οι 

ανεμογεννήτριες, κατασκευής της Siemens, έχουν συνολική ισχύ 2,3 Megawatt. 

μεγαβάτ ανά ώρα έκαστη.Είναι η μεγαλύτερη υπεράκτια αιολική εγκατάσταση τόσο 

ως προς τον αριθμό των ανεμογεννητριών όσο και ως προς την έκταση, αναφέρει το 

Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.Το Horns Rev 2, κόστους 469 εκατ. ευρώ, είναι το 

ένατο υπεράκτιο αιολικό πάρκο που κατασκευάζεται στη Δανία από το 1991.Στα 

εγκαίνια παρέστη ο ο πρίγκιπας της Δανίας Φρέντερικ καθώς και η υπουργός 

Κλίματος και Ενέργειας Κόνι Χεντεγκαάρντ, η οποία σημείωσε ότι το έργο 

«επισφραγίζει τη θέση της Δανίας ως παγκόσμιου πρωταθλητή της αιολικής 

ενέργειας».Οι ανεμογεννήτριες καλύπτουν σήμερα το 20% της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στη Δανία. 

LONDONARRAY 

Εγκαινιάστηκε παρουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, Ντέηβιντ Κάμερον, το 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο LondonArray, ισχύος 630 μεγαβάτ.Το London Array 

βρίσκεται 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών του Κεντ, στις εκβολές του 

ΤάμεσηΠρόκειται για το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο, ικανό να 

τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια 500.000 σπίτια. 
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Το πάρκο, κόστους 2,3 δις. δολαρίων, κατασκευάστηκε από τις ενεργειακές εταιρείες 

E.ON, DONG Energyκαι Masdar και παρήγαγε τις πρώτες ποσότητες ενέργειας απ’ 

όλες του τις ανεμογεννήτριες τον Απρίλιο. 

 

BELWIND 

Το μεγαλύτερο θαλάσσιο αιολικό πάρκο ολοκληρώθηκε πρόσφατα στα νερά 

του λιμανιού Ostend στο αιολικό πάρκο Belwind του Βελγίου. Η τεράστια 

ανεμογεννήτρια 6MW “Haliade 150′ κατασκευάστηκε από την Γαλλική Astom και 

έχοντας ύψος πτερυγίων 73 μέτρων και συνολικού ύψος 78, αναμένεται να δουλεύει 

15% περισσότερο αποδοτικά απο τις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες. Η μεγάλη αυτή 

ανεμογεννήτρια θα μπορεί να παρέχει ενέργεια σε περίπου 5.000 νοικοκυριά και θα 

απαιτεί λιγότερη συντήρηση σε σχέση με τις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες σε άλλα 

θαλάσσια αιολικά πάρκα. Αυτό είναι εφικτό διότι η “Heliade” έχει λιγότερα μηχανικά 

κινούμενα μέρη και δεν έχει μηχανικό κιβώτιο, ενώ η ενσωμάτωση της μόνιμης 

γεννήτριας στο σώμα της τουρμπίνας είναι πιο αξιόπιστη και πιο αποδοτική λύση. 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

Όπως επισημαίνει η Αμερικανική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (AWEA) -ο 

αντίστοιχος αμερικανικός EWEA- οι ΗΠΑ παράγουν αιολική ενέργεια ικανή να 

τροφοδοτήσει περί τα 15,5 εκατ. νοικοκυριά, ενώ ουσιαστική ώθηση για την επίτευξη 

ρεκόρ παραγωγικότητας στον κλάδο έδωσε ο νέος νόμος περί φορολογικών 

ελαφρύνσεων στην παραγωγή (Production Tax Credit), παρά τις αντιδράσεις που 

προκάλεσε αρχικά η εφαρμογή του. 

Μέχρι πρόσφατα, η βαθμολόγηση της παραγωγικής αιολικής ενέργειας ήταν 

δύσκολο να καθοριστεί, σημειώνει η AWEA, ωστόσο πρόσφατα στοιχεία 

καταδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ κατέχουν μερίδιο περίπου 20% στη συνολική παραγωγή 

ενέργειας μέσω αιολικών.«Η Αμερική είναι ευλογημένη όσον αφορά στα αιολικά. 

Έχουμε εφεύρει τα αιολικά πάρκα μεγάλης κλίμακας, έχουμε επενδύσει οπουδήποτε 

μπορεί να εγκατασταθεί αιολικό» δήλωσε ο James Walker, επικεφαλής της έρευνας 

που εκπονήθηκε για λογαριασμός της Ένωσης αιολικών. Και συνεχίζει, «αυτό 

αποτελεί μια νίκη για την αμερικανική παραγωγή, μια βιομηχανία που ξεκίνησε εδώ 

και εξελίχθηκε γρήγορα με την εφευρετικότητα των Αμερικανών επιστημόνων, 

κατασκευαστών, μηχανικών». 
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, «αιολικά αξίας άνω των 120 δισ. δολ. έχουν 

εγκατασταθεί στη χώρα από το 2000. Η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία τους μπορεί 

να εξασφαλίσει τη λειτουργία τους κατά 95% περισσότερο, σε σχέση με άλλες χώρες, 

παράγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή ενέργεια» 

 

2.2 Αιολικά Πάρκα Στην Ελλάδα 

 Αιολικό Πάρκο “Αγία Δυνατή” 

Το αιολικό πάρκο "Αγία Δυνατή" βρίσκεται στο Δήμο Πυλάρου του Νομού 

Κεφαλληνίας. Αποτελείται από 14 ανεμογεννήτριες τύπου Ε-70 

της γερμανικής εταιρείας Enercon  ισχύος 2,3 MW η κάθε μια, αποδίδοντας στο 

Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης συνολική ισχύ 32 MW. Οι ανεμογεννήτριες έχουν 

ύψος πύργου 70 m. και μήκος πτερυγίου 35 m. Τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα 

από συνθετικά υλικά, έτσι ώστε να μη δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

Το αιολικό πάρκο βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2008. Tο 

εγκατεστημένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου SCADA είναι σε θέση να στείλει γραπτό 

μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του συνεργείου συντήρησης, γεγονός που σημαίνει ότι 

δεν είναι απαραίτητη η 24ωρη ανθρώπινη παρουσία στο πάρκο. Το αιολικό πάρκο της 

Αγ. Δυνατής παράγει περίπου 75GWh ανά έτος, ενέργεια ικανή να καλύψει τις 

ετήσιες ανάγκες 4500 νοικοκυριών. 

 

 

 Αιολικό Πάρκο “Ημεροβίγλι” 

Το αιολικόπάρκο "Ημεροβίγλι" βρίσκεται στα όρια των 

Δήμων Αργοστολίου και Πυλάρου του Νομού Κεφαλληνίας. Αποτελείται από 10 

ανεμογεννήτριες της δανικής εταιρείας VESTAS  ισχύος 3 MW η κάθε μια, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/SCADA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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αποδίδοντας στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης συνολική ισχύ 30 MW. Η 

τηλεπικοινωνιακή του σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ μέσω καλωδίου οπτικών ινών 

επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχο από απόσταση μέσω του 

εγκατεστημένου συστήματος SCADA. Το αιολικό πάρκο βρίσκεται σε εμπορική 

λειτουργία από το 2008. 

 Αιολικό Πάρκο Κύθνου 

Το Αιολικό πάρκο Κύθνου είναι ένας χώρος κοντά στη πρωτεύουσα 

του νησιού όπου βρίσκονται εγκατεστημένες 5 ανεμογεννήτριες τύπου ΜΑΝ των 

20kW η κάθε μία. Το Αιολικό πάρκο της Κύθνου αναφέρεται ως το πρώτο αιολικό 

πάρκο που δημιουργήθηκε στον κόσμο και το πρώτο στην Ευρώπη.Τα εγκαίνια του 

πάρκου αυτού έγιναν το 1982 από τον τότε Υπουργό Βιομηχανίας Έρευνας και 

Τεχνολογίας Ευάγγελο Κουλουμπή. Μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών το 

πάρκο αυτό επεκτάθηκε και με την εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού, που και 

αυτή θεωρείται η πρώτη στην Ελλάδα δυναμικότητας 100kW, επιτυγχάνοντας έτσι να 

δημιουργηθεί στη Κύθνο και ο πρώτος υβριδικός σταθμός ενέργειας (ντήζελ, αιολική 

και ηλιακή ενέργεια). Αρχικά ξεκίνησε με στόχο να καλύψει το 25% των αναγκών της 

νήσου και αργότερα ξεπέρασε το 75%.Τώρα όμως, 30 χρόνια μετά την εγκατάστασή 

του, για το Αιολικό πάρκο Κύθνου έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας και καλής 

απόδοσης που μπορεί να προσφέρει και έτσι οι ανεμογεννήτριες είναι εκτός 

λειτουργίας. 

 Αιολικό Πάρκο “Μανολάτη-Ξερολίμπα” 

Το αιολικό πάρκο στη θέση «Μονολάτη-Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων 

του Δήμου Αργοστολίου του Νομού Κεφαλληνίας, επίσης γνωστό ως αιολικό πάρκο 

"Τετράπολις", αποτελείται από 17 ανεμογεννήτριες με ισχύ 800KW η κάθε μια, 

συνολικά δηλαδή το πάρκο αποδίδει ισχύ 13,6 MW. Οι ανεμογεννήτριες είναι τριών 

πτερυγίων, τύπου Enercon E-48. Το αιολικό πάρκο είναι διασυνδεδεμένο με το εθνικό 

δίκτυο ηλεκτροδότησης από τον Οκτώβριο του 2005 και βρίσκεται σε εμπορική 

λειτουργία από τον Ιανουάριο 2006. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/SCADA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1982
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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3. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

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/m
2
 και β) με ρεύματα 

μεταφοράς, που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών 

πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων. 

Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή 

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

χρήσεις. 

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

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς τέτοιων εγκαταστάσεων το 1979 ήταν 1.916 

ΜW με παραγόμενη ενέργεια 12×10
6
 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. 

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 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%97
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χώρου, όπου φάνηκε ότι η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές περιοχές 

εντονότερη από τη μέση γήινη Όπως 

 Μήλος, Νίσυρος, Λέσβος, Μέθανα, Σουσάκι, ΚαμέναΒούρλα, 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 Άγκιστρου. Πολλές γεωτρήσεις παράγουν νερά μέχρι 75 °C, 

συνήθως αρτεσιανά και πολύ καλής ποιότητας και 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. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%88%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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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  των γεωθερµικώνεφαρµογών 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
 

 

Τα γεωθερμικά πεδία της Χρυσούπολης 

Τα γεωθερμικά πεδία που έχουν βρεθεί στο Ερατεινό της Χρυσούπολης, με 

νερά άριστης ποιότητας και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 82 βαθμούς 

Κελσίου, εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου και, 

ταυτόχρονα να καταστήσουν βιώσιμο τον αγροτικό κλάδο, αναφέρει το δημοσίευμα. 

Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής υπολογίζεται ότι 

θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων και ενέργειας, της 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της παραγωγής εξαγώγιμων αγροτικών 

προϊόντων, αλλά και της συγκράτησης του πληθυσμού. Το γεωθερμικό πεδίο 

Ερατεινού –Χρυσούπολης εκτείνεται σε μια έκταση 35 – 40 τετρ. χλμ., μεταξύ των  

χωριών Ποντολιβάδου – Χρυσούπολης – Αγιάσματος, με κέντρο το Ερατεινό. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Ο Δήμος Χρυσούπολης νυν Δήμος Νέστου, ως νόμιμος Φορέας Διαχείρισης 

τουΓ/Θ Πεδίου Ερατεινού – Χρυσούπολης, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και 

τηναξιοποίηση αυτού προς όφελος των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής. 

Έχοντας ως κύριο μέλημα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη 

του τόπου, δραστηριοποιείται με όλους τους δυνατούς τρόπους, έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή η απολύτως επιτυχής χρήση του, σε όλα τα επίπεδα. Με άμεσο στόχο τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δίνοντας νέες εργασιακές προοπτικές με το 

καινοτόμο αυτό έργο, ιδιαίτερα σήμερα με την κρίση που διέπει τον αγροτικό τομέα 

και την επιβεβλημένη στροφή σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, η συμβολή της φθηνής 

και ανανεώσιμης γεωθερμικής ενέργειας γίνεται καθοριστική, καθιστώντας πλέον 

βιώσιμο και συμφέρον τον αγροτικό κλάδο. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται 

πλείστες ωφέλειες για την τοπική οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη και τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, καθώς και για το ευρύτερο οικονομικοκοινωνικόανθρωπογενές και 

φυσικό περιβάλλον. 

Τα ρευστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά σε μεγάλο αριθμό 

εφαρμογών εντατικής και εκτός εποχής καλλιεργειών ( θερμοκήπια, υπεδάφια, 

θέρμανση πρωΐμισης αγροτικών προϊόντων όπως καρπούζια, φράουλες , σπαράγγια), 

αποδίδοντας εξαγώγιμα προϊόντα με σημαντικά οφέλη, κυρίως, στους 

τοπικούςγεωργούς. Επίσης, τα ρευστά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κατάλληλα 

ξηραντήρια και Αφυδατωτήρια προϊόντων, τα οποία μπορεί να λειτουργούν και σε 
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διαφορετική εποχή από τις υπόλοιπες εφαρμογές, με αντίστοιχα οφέλη στους τομείς 

της οικονομίας και της απασχόλησης.  Η γεωθερμία στην περιοχή προσφέρεται 

επιπλέον για τη θέρμανση    παρακείμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 

μονάδων. Για τις ήδη υπάρχουσες  ιχθυοκαλλιέργειες μπορεί να γίνει θέρμανση του 

νερού των δεξαμενών για αντιπαγετική προστασία κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά  

ακόμη και να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες ανάπτυξηςτων θερμόφιλων.( τσιπούρες, 

λαβράκια, χέλια, χέλια, γαρίδες,  κλπ). Σε πιλοτική εφαρμογή η θέρμανση του 

Δημοτικού Σχολείου του Ερατεινού.  Το Διεθνές Αεροδρόμιο Χρυσούπολης Καβάλας 

βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 χλμ., οπότε μπορεί να εξεταστεί σοβαρά και το 

ενδεχόμενο θέρμανσης και ψύξης του.Ενδείκνυνται ακόμη περισσότερο οι διαδοχικές 

χρήσεις της Γ/Θ ενέργειας, κατανεμημένες ορθολογικά στον χώρο και στον χρόνο, 

ώστε να υπάρξει το μεγαλύτερο δυνατό ενεργειακό και αναπτυξιακό όφελος. Δεν 

αποκλείεται, άλλωστε, και η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων ιαματικού 

τουρισμού. Θα μπορούσαν, βέβαια, να προσελκυστούν και άλλοι χρήστες.  Στόχο 

αποτελεί, επίσης, η τηλεθέρμανση κατοικιών με το ανάλογο οικονομικό όφελος.  

 

Tο γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου 

Η ύπαρξη των ατμίδων και των θερμών πηγών, της ενεργής ηφαιστειότητας 

και των υδροθερμικών ιστορικών κρατήρων, έθεσαν τη Νίσυρο στους πρώτους 

στόχους της γεωθερμικής έρευνας του ΙΓΜΕ αρχικά και της ΔΕΗ κατόπιν, στη 

δεκαετία του -70. Όλες οι ερευνητικές εργασίες έδειξαν την ύπαρξη ενός γεωθερμικού 

ταμιευτήρα με μεγάλες θερμοκρασίες σε σχετικά μικρό βάθος, και το 1981-1982 

πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΗ δύο βαθιές γεωτρήσεις έρευνας-παραγωγής, μέσα 

στην καλδέρα της Νισύρου, στην περιοχή Λακκί. Η πρώτη (Ν1 –μέγιστο βάθος 

1810μ) συνάντησε μετά το βάθος των 1400 μέτρων ένα υδροθερμικό ταμιευτήρα πολύ 

υψηλής θερμοκρασίας (> 450°C), πολύ μεγάλες πιέσεις και ρευστά με πολύ μεγάλη 

αλατότητα. Το Σεπτέμβρη του 1981 πήραμε μια γεύση από τη δυναμική κατάσταση 

που βρίσκεται σήμερα το ηφαίστειο της Νισύρου, με την "περιπέτεια" της πρώτης 

δοκιμής παραγωγής στην γεώτρηση Ν1. Το γεωθερμικό ρευστό που παράχθηκε σε 

ελάχιστα λεπτά ξεπέρασε την πίεση των 45 ατμοσφαιρών καταστρέφοντας το 

πιεσόμετρο, ξεπέρασε το όριο του θερμομέτρου (400°C) και χρειάστηκε να γίνει σε 

μισή ώρα εισαγωγή 40.000 λίτρων θαλασσινού νερού με πίεση 75 ατμοσφαιρών, για 

να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Στις 6 ώρες που η γεώτρηση ήταν σε 
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παραγωγή αποτέθηκαν από το γεωθερμικό ρευστό πάνω από 120 τόνοι θειούχων και 

χλωριούχων αλάτων. Έτσι η Νίσυρος αποδείχθηκε το δυναμικότερο και με τη 

μεγαλύτερη θερμοκρασία ερευνημένο γεωθερμικό πεδίο του κόσμου σε περιβάλλον 

σύγκρουσης πλακών, εξ αιτίας της ύπαρξης μαγματικού θαλάμου πολύ θερμού και σε 

μικρά βάθη.  

Η δεύτερη βαθιά γεώτρηση (Ν2 –μέγιστο βάθος 1543μ) συνάντησε τον 

υδροθερμικό ταμιευτήρα υψηλής θερμοκρασίας σε μικρότερο βάθος (1000-1400m), 

και ρευστά και πιέσεις λιγότερο προβληματικές. Κατά τα τεστ παραγωγής της 

εκτιμήθηκε ότι μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 2 MWe.  

Η αντίδραση των κατοίκων του νησιού στην αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας, που οφείλεται κυρίως σε λαθεμένες ενέργειες και μη ορθή διαχείριση του 

γεωθερμικού πεδίου της Μήλου από τη ΔΕΗ, οδήγησε στην παύση των εργασιών 

έρευνας και ανάπτυξης-αξιοποίησης του πεδίου της Νισύρου. Από τα υπάρχοντα 

στοιχεία εκτιμάται ότι το πεδίο θα μπορούσε να παράγει άνετα περίπου 20 ΜWe.  

Πέρα από τα ρευστά υψηλής θερμοκρασίας, τα ρευστά χαμηλής θερμοκρασίας 

(45-75 βαθμούς, πιθανά και υψηλότερα, ως 95°C) είναι άφθονα, παρουσιάζουν 

ελάχιστα έως καθόλου προβλήματα για τον εντοπισμό, την άντληση, τη χρήση και 

διάθεσή τους, και μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος εφαρμογών (αφαλάτωση, 

ιαματικό τουρισμό, κάθε είδους καλλιεργητική δραστηριότητα, ψύξη-θέρμανση κ.α.). 

Επίσης τα ρευστά μέσης θερμοκρασίας (120-140 βαθμούς) που υπάρχουν σε ρηχούς 

σχετικά ταμιευτήρες (<1200 μ.), με πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά της υψηλής 

θερμοκρασίας, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για ηλεκτροπαραγωγή με μικρού 

μεγέθους και όχλησης σταθμούς.  

 

4.Βιοενέργεια 

Η βιοενέργεια είναι μια μορφή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που 

προέρχεται από την ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών υλικών βιολογικής 

προέλευσης. Τα οργανικά, αυτά, υλικά ονομάζονται γενικά βιομάζα και αποτελούν 

πρώτες ύλες που μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης έχουν μετατρέψει 

την ηλιακή ενέργεια που λαμβάνουν μέσω της ακτινοβολίας σε χημική. Εξ ορισμού 

της η βιομάζα συμπεριλαμβάνει πολύ μεγάλη πληθώρα διαφορετικών μεταξύ τους 

υλικών, όπως είναι τα ενεργειακά φυτά (μίσχανθος, ελαιοκράμβη, καλαμπόκι, 

κέναφ, σόργο, αγριαγκινάρα κ.α.), το ξύλο σε όλες του τις μορφές (απόβλητη ξυλεία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF


27 
 

πριονίδι, κλαδέματα κ.α.), τα αγροτικά υποπροϊόντα (κλαδιά, άχυρο, πυρηνόξυλο, 

κ.α.), τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα οργανικά βιομηχανικά απόβλητα (τυρόγαλα, 

απόβλητα σφαγείων, κατσίγαρος κ.α.), τα απόβλητα τροφίμων (υπολείμματα τροφών, 

παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών, λίπη, λάδια κ.ά)  Το καύσιμο που παράγεται 

από την κατάλληλη επεξεργασία της βιομάζας ονομάζεται βιοκαύσιμο. Επί της 

ουσίας, δηλαδή, βιομάζα είναι η πρώτη ύλη, βιοκαύσιμο είναι το καύσιμο στο οποίο 

μετατρέπεται και βιοενέργεια η ηλεκτρική/θερμική/κινητική ενέργεια η οποία 

παράγει. Συνεπώς ο διαχωρισμός των βιοκαυσίμων από τη βιοενέργεια είναι δίχως 

νόημα καθώς ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα πράγμα: την αειφόρο παραγωγή 

ενέργειας από βιομάζα. Σημειώνεται ότι τα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα που 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο πλέον για την παραγωγή βιοενέργειας δεν 

έχουν αρνητική επίδραση στη διατροφική αλυσίδα,καθώς χρησιμοποιούν απόβλητα ή 

μη βρώσιμα φυτά για την παραγωγή καυσίμων. 

 

Βιομάζα 

Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς 

οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα 

καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας 

είναι γνωστό στην Ελλάδα κι ως πέλετ. Μια μορφή βιομάζας: pellets 

(συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς 

την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη 

στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα 

φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή 

την ενέργεια την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. 

Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση 

της. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι 

αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.Η 

βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο 

πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την 

ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος 

βιομάζας. Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της Αφρικής, 

της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82_(%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, 

πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος 

ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.). 

Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο, 

αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίμματα 

(υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα 

μετατρέψουμε σε ενέργεια. 

 

 

Πλεονεκτήματα: 

Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν 

συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου - επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται 

πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη 

βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του 

θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια 

πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της 

εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην 

εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του 

συναλλάγματος.Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
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απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών 

(διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ) τη δημιουργία εναλλακτικών 

αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος κ.ά.), και τη συγκράτηση του 

πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων έχει θετικά 

αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο 

βιομηχανικό χώρο.Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

 

Μειονεκτήματα: 

Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα 

ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.Η μεγάλη 

διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την συνεχή 

τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.Βάσει 

των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και 

αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης 

σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν υψηλό 

κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών καυσίμων.Στην Ελλάδα 

υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα pellets βιομάζας καθόσον λειτουργούν 5 εργοστάσια 

παραγωγής πελλετών, ενώ εντός του 2010 άρχισε παραγωγή και ένα έκτο στο 

Νευροκόπι που είναι και το μεγαλύτερο στη χώρα. 

 

5. ΕΝEΡΓEIA ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ 

Τι είναι η παλίρροια:  Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η στάθμη των νερών 

στις θάλασσες και στις λίμνες ανεβαίνει (πλημμυρίδα) και κατεβαίνει (άμπωτη) 

περιοδικά. Το φαινόμενο αυτό έχει διαφορετική ένταση σε διάφορες περιοχές της γης 

και εξαρτάται από το πως είναι διαμορφωμένες οι ακτές. Η παλίρροια διαρκεί 24 

ώρες, 50 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα και είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη για 

να πραγματοποιήσει δύο διαδοχικές διελεύσεις από έναν από τους μεσημβρινούς της 

γης. 

Η αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας δεν είναι κάτι καινούριο για τον 

άνθρωπο. Χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πριν, αφού με τα νερά που 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
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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 στάθμης 

του νερού κατά την άμπωτη και την πλημμυρίδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 

μέτρα. 

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 

ηλεκτρισμό. 

 

Οι περισσότεροι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν την παλίρροια για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας θυμίζουν ανεμογεννήτρια. Το περιστρεφόμενο τμήμα 

αποτελείται από έναν άξονα στη μία άκρη του οποίου βρίσκονται στερεωμένα τα 

φτερά. Τα φτερά περιστρέφονται και μετατρέπουν την κινητική ενέργεια της 

παλίρροιας σε περιστροφική (κινητική) ενέργεια στον άξονα (περιστρεφόμενος 

άξονας). Η ηλεκτρογεννήτρια (που είναι 

συνδεδεμένη στον κινούμενο άξονα) μετατρέπει την 

κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.  

 

Οι πρώτες μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις 

παλιρροιακής παραγωγής ενέργειας άρχισαν τη 

λειτουργία τους το 1966. Πρόκειται για το φράγμα 

της Rance, που παράγει την απαιτούμενη ηλεκτρική 



31 
 

ενέργεια για μια πόλη σαν την Rennes. Εκμεταλλεύεται παλίρροιες που 

συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων του κόσμου, που φτάνουν δηλαδή έως 

και τα 14 μέτρα, παράγει περίπου 600.000.000 kWh το χρόνο. 

Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από παλίρροιες θα βρίσκεται στον 

κόλπο Σουόνσι, στην Ουαλία και προβλέπεται ότι θα μπορεί να παράξει ενέργεια που 

θα είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες 155.000 νοικοκυριών. Το συνολικό κόστος της 

μονάδας υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1 δις στερλίνες. 

 

Ενώ η παλιρροϊκή ενέργεια προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα υπάρχουν 

ωστόσο σημαντικά περιβαλλοντικά μειονεκτήματα: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Η ενέργεια είναι δωρεάν καθώς δεν 

χρησιμοποιείται κανένα είδος καύσιμης 

ύλης. 

Η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται από τη 

δύναμη των κυμάτων, όπου άλλες φορές 

παίρνουμε μεγάλα πόσα ενέργειας και 

άλλες φορές μηδενικά. Αντίστοιχα στη 

παλίρροια εξαρτάται από την κίνηση των 

υδάτων. 

Δίνεται η δυνατότητα παράγωγης ενός 

μεγάλου ποσού ενέργειας. 

Δεν είναι ακριβή η λειτουργία και η 

συντήρηση των μονάδων παραγωγής 

ενέργειας μέσω των θαλάσσιων κυμάτων. 

Απαιτείται προσεκτική επιλογή της 

τοποθεσίας εγκατάστασης της μονάδας 

καθώς θα πρέπει στη πρώτη περίπτωση 

να έχουμε δυνατά κύματα ενώ στη 

δεύτερη θα πρέπει να εμφανίζονται τα 

φαινόμενα της παλίρροιας και της 

άμπωτης. 

Προστατεύουν την ακτή στην οποία 

βρίσκονται, πράγμα πολύ χρήσιμο σε 

λιμάνια. 

Είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς 

κατά τη λειτουργία της μονάδας δεν 

παράγονται απόβλητα. 

Πολλές από τις εγκαταστάσεις είναι 

θορυβώδεις. 

Αποθέματα της πρώτης ύλης (νερό) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να 
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υπάρχουν σε αφθονία σε παγκόσμια 

κλίμακα μιας και υδάτινο είναι το 75% 

της επιφάνειας του πλανήτη μας. 

κατασκευάζονται με ειδικό τρόπο ώστε 

να αντέχουν στις δύσκολες καιρικές 

συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν. 

Δεν δημιουργούν προβλήματα στις 

μετακινήσεις των ψαριών (εκτός από τα 

παλιρροϊκά φράγματα) 

Το κόστος μεταφοράς της παραγόμενης 

ενέργειας στη στεριά είναι πολύ υψηλό. 

Μικρό χρονικό διάστημα ανάμεσα στην 

έρευνα, την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας. 

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 ναυσιπλοΐα και τον 

τουρισμό αφού το βάθος της θαλάσσιας 

περιοχής θα μειωθεί λόγω αύξησης του 

ιζήματος. 

Η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων 

έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

προστατευμένων υδάτινων περιοχών οι 

οποίες είναι ελκυστικές για διάφορα είδη 

ψαριών και υδρόβιων πουλιών. 

 

6.Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ 

Η εκμετάλλευση της ενέργειας των ποταμών δεν είναι ένα πρόσφατο 

φαινόμενο. Από τα πολύ παλιά χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτήν την 

πολύτιμη ενέργεια, για παράδειγμα για την κίνηση υδρόμυλων που χρησίμευαν για 

την άλεση δημητριακών. 

Στην εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας παίζουν ρόλο κάποιοι παράγοντες. 

Ένας από αυτούς είναι το είδος του εδάφους (π.χ. βραχώδες ή πορώδες) όποτε και 

διαφοροποιείται  η συγκράτηση του νερού. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας των 

ποταμών καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του υδρολογικού κύκλου. 

Στις μέρες μας, μια μορφή εκμετάλλευσης της ενέργειας των ποταμών είναι τα 

φράγματα. Φράγματα τοποθετούνται οπουδήποτε επιτρέπει η μορφολογία του 

εδάφους. Λειτουργούν συγκρατώντας τα νερά, δημιουργώντας λίμνες. Παράλληλα, η 

δυναμική και η κινητική ενέργεια του νερού γίνεται ηλεκτρική. Τα φράγματα βοηθούν 

πολύ στην καθημερινότητα καθώς μπορεί να ρυθμιστεί η ροή και το ποσό του νερού 

που περνά ανάλογα με τις με τις ανάγκες και τις συνθήκες που χρειαζόμαστε. 

 

 

 

 



33 
 

7. Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 

Η ακτινοβολία που προέρχεται από τον ήλιο σε μεγάλο βαθμό αντανακλάται 

και φεύγει στην ατμόσφαιρα, ενώ ένα άλλο ποσό της εισχωρεί μέσω του νερού και 

φτάνει σε βάθη μέχρι 90 μέτρων. 

Στις μέρες μας γίνεται προσπάθεια για την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγουν τα διάφορα στρώματα των ωκεανών. Για παράδειγμα, σε διάφορες 

θερμές περιοχές της Γης η διαφορά θερμοκρασίας της επιφάνειας  των ωκεανών 

φτάνει τους 24
ο
C. Ο λόγος αυτής της απότομης θέλησης των ανθρώπων να 

εκμεταλλευτούν αυτήν τη μορφή ενέργειας είναι: 1) η αύξηση της ρύπανσης της Γης, 

2) η υπέρμετρη χρήση άνθρακα και πετρελαίου για θέρμανση και 3) η αδυναμία 

κάποιων πληθυσμών να πληρώσουν τα καύσιμα που απαιτούνται για θέρμανση. 

Μέχρι το 1980, η προσπάθεια αξιοποίησης αυτής της ενέργειας ήταν μη επιτυχής. Ο 

λόγος της αποτυχίας ήταν η χρήση μεθόδων και μηχανημάτων που κατανάλωναν 

περισσότερη ενέργεια από όση μπορούσαν να πάρουν. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερα τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας: 

 Εξασφαλίζουμε χαμηλότερο κόστος στη βιομηχανία και στις 

μετακινήσεις. 

 

 Γινόμαστε  ανεξάρτητοι από συμβατικές πηγές ενέργειας ( π.χ. 

πετρέλαιο) οι οποίες σταδιακά εξαντλούνται στον πλανήτη . 

 

 Μειώνουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την μόλυνση του 

περιβάλλοντος γενικότερα. 

 

 Στις χώρες που υπάρχει βιομηχανία σχετική με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας παρατηρείται ελαχίστη ανεργία και προσφορά 

πολλών θέσεων εργασίας. 

 

Τελειώνοντας να επισημάνουμε  ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

είναι το κλειδί της επιτυχίας του μέλλοντος και μονόδρομος για τη 

σωτηρία της ανθρωπότητας. 
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