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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε θέµα «Εκπόνηση καινοτοµικού 

επιχειρηµατικού σχεδίου στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας», έχει ως 

στόχο την ανάλυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τα χαρακτηριστικά που τις 

διακρίνουν, καθώς τους τοµείς πάνω στους οποίους έχουν αυτές εφαρµογή, ενώ για την 

πληρέστερη τεκµηρίωση της παρούσας εργασίας, παρατίθεται η σχετική µελέτη ενός 

φωτοβολταϊκού σταθµού, µε έδρα στον νοµό Ρεθύµνης Κρήτης. 

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

ενέργειας ή πράσινη ενέργεια, είναι µορφές εκµετάλλευσης ενέργειας που προέρχονται 

από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεµος, η γεωθερµία, η κυκλοφορία του 

νερού και άλλες. Στην ουσία, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας βασίζονται στην ηλιακή 

ακτινοβολία, µε εξαίρεση τη γεωθερµική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το 

εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ’ τις παλίρροιες που εκµεταλλεύεται 

τη βαρύτητα. Οι βασιζόµενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες κορφές ενέργειας είναι 

ανανεώσιµες, καθώς δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος. Η βιοµάζα 

είναι ηλιακή ενέργεια δεσµευµένη στους ιστούς των φυτών µέσω της φωτοσύνθεσης, η 

αιολική ενέργεια εκµεταλλεύεται τους ανέµους που προκαλούνται απ’ τη θέρµανση του 

αέρα, ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκµεταλλεύονται τον κύκλο εξάτµισης-

συµπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Μόνο η γεωθερµική ενέργεια δεν 

είναι ανανεώσιµη, καθώς τα γεωθερµικά πεδία κάποια στιγµή εξαντλούνται. 

 Ωστόσο, για την καλύτερη ανάλυση όλων των τµηµάτων που πλαισιώνουν την 

πτυχιακή εργασία, γίνεται ο παρακάτω διαχωρισµός των κεφαλαίων, ως εξής: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται ορισµένα εννοιολογικά στοιχεία 

σε σχέση µε την ενέργεια», ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένας συνοπτικός διαχωρισµός των 

ανανεώσιµων πηγών αυτής. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε 

αναλυτικό βαθµό, ενώ παρατίθεται η κάθε πηγή ξεχωριστά σε διαφορετική ενότητα του 

κεφαλαίου, µε σκοπό να αναλυθούν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτών, και 

όσο καθίσταται εφικτό, να γίνει και µια σχετική σύγκριση µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, 

αναλύονται η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερµική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η 

ενέργεια των κυµάτων, η αιολική ενέργεια και η ενέργεια της βιοµάζας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστούν τα 

εννοιολογικά στοιχεία για την χρήση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος, 
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καθώς το πρακτικό µέρος της εργασίας θα ασχοληθεί µε την µελέτη επενδυτικού 

σχεδίου φωτοβολταϊκού συστήµατος. Έτσι, στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, και οι κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνεται. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται ορισµένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και, ειδικά, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

σταθµών στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. 

 Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η µελέτη ενός 

φωτοβολταϊκού σταθµού, η οποία εδράζεται στην ευρύτερη περιοχή του νοµού 

Ρεθύµνης. Στην παρούσα προµελέτη αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά µε το 

έργο υποδοµής, η τεχνική περιγραφή του έργου, όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ, οι 

σταθερές βάσεις στήριξης, οι αντιστροφείς, τα έργα σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ, και άλλα. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε το κόστος της συγκεκριµένης 

επένδυσης και τις προοπτικές κερδοφορίας που έχει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της ενέργειας 

 Η ενέργεια είναι το φυσικό µέγεθος που συνοδεύει άρρηκτα κάθε µεταβολή στο 

φυσικό κόσµο, από την απλή και ανεπαίσθητη έως την πιο πολύπλοκη και έντονα 

αντιληπτή µεταβολή. Γίνεται κυρίως αισθητή, από το αποτέλεσµά της, που είναι 

γνωστό ως «έργο» και ευθύνεται για τις διάφορες µεταβολές που παρατηρούνται στον 

υλικό κόσµο. 

 Η ύλη, όταν προσλαµβάνει ενέργεια µπορεί να αποκτήσει διαφορετική 

οργάνωση στην δοµή της, όπως από στερεή να γίνει υγρή ή αέρια, µπορεί ακόµη και να 

αλλάξει ριζικά τη δοµή της, για παράδειγµα µέσω µιας χηµικής αντίδρασης. 

 Τα βασικά γνωρίσµατα της ενέργειας είναι τα ακόλουθα:1 

• Η πολυµορφία της (κινητική, δυναµική, ηλεκτρική, χηµική, κ.λπ.) 

• Το γεγονός ότι οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης σε φυσικό, χηµικό ή ακόµη 

και βιολογικό επίπεδο συνοδεύεται από αντίστοιχη ενεργειακή µεταβολή 

• Η ικανότητά της να παραµένει ποσοτικά αναλλοίωτη, µέσα από τους 

µετασχηµατισµούς της κατά την εξέλιξη των διαφόρων φαινοµένων. 

 

1.2 Πηγές ενέργειας 

 Σε παγκόσµιο επίπεδο, η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε ταχύρυθµα κατά 

15% στη δεκαετία του 1990-2000. Από το 2000 έως σήµερα αυξάνεται ταχύτερα, ενώ 

µέχρι το 2020 αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία. 

 Τα ορυκτά καύσιµα (άνθρακας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο) καταλαµβάνουν 

περίπου το 80% της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας, ενώ µέχρι το 2020 

αναµένεται ότι η χρήση ορυκτών καυσίµων θα αυξηθεί µε υψηλότερο ρυθµό από ότι η 

συνολική κατανάλωση ενέργειας.2 

                                                           
1 Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για την Ενέργεια, (2013), «Ο ρόλος της ενέργειας: Πηγή ζωής: Ο ήλιος», 

σελ.7, http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#menu1-2-1-1  
2
 Κορωναίος, Ι. Χ (2012), «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ∆ιδακτικές 

σηµειώσεις, σελ.17, http://www.survey.ntua.gr/environ/6420/APE-kef1-6.pdf  
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 Τα ορυκτά καύσιµα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα. Είναι σχετική φθηνή η 

εξόρυξή τους, εύκολη η χρήση τους και είναι ευρέως διαθέσιµα. Η υποδοµή για την 

παροχή τους υπάρχει ήδη. Οι κλάδοι εφοδιασµού µε ορυκτά καύσιµα είναι καλά 

οργανωµένοι και η προσφορά τους καλύπτει τα περισσότερα µέρη της υφηλίου. 

 Έχουν ωστόσο, δύο σηµαντικά µειονεκτήµατα. Πρώτον, κατά την καύση τους 

εκπέµπονται ρύποι και θερµοκηπιακά αέρια που προξενούν κλιµατική αλλαγή. 

∆εύτερον, χώρες που δεν διαθέτουν επαρκή αποθέµατα ορυκτών καυσίµων, κυρίως 

πετρελαίου, αντιµετωπίζουν αυξανόµενους κινδύνους ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασµού τους. Η εξάρτηση από τις αλλαγές και το αυξανόµενο ποσοστό εισαγωγών 

είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ανησυχίες για τον κίνδυνο να διακοπεί ή καταστεί 

δύσκολος ο εφοδιασµός. Ωστόσο, η ασφάλεια του εφοδιασµού δεν πρέπει να θεωρηθεί 

απλώς και µόνο ως ζήτηµα µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές ή ενίσχυσης της 

εγχώριας παραγωγής. Η ασφάλεια του εφοδιασµού απαιτεί ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών 

άσκησης πολιτικής που να αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στην διαφοροποίηση των 

πηγών εφοδιασµού και των τεχνολογιών, χωρίς όµως να παραγνωρίζεται το 

γεωπολιτικό πλαίσιο και οι συνέπειές του. 

 Ως υποκατάστατο λοιπόν των ορυκτών καυσίµων, οι ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Οι 

ανανεώσιµες πηγές παρέχουν, επίσης, τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας του 

εφοδιασµού, επειδή ενισχύουν τη διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας. τα 

επιχειρήµατα υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ενισχύονται, λόγω των θετικών 

τους αποτελεσµάτων στην προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και στην 

δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων σε 

αγροτικές επιχειρήσεις. 

 Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν κύρια χαρακτηριστικά το ότι είναι 

ανεξάντλητες (αστείρευτες), άφθονες και περιβαλλοντικά καθαρότερες. Από την άλλη 

όµως, είναι αραιές µορφές ενέργειας και µέχρι στιγµής τουλάχιστον, µε υψηλό κόστος 

ανά µονάδα παραγόµενης ενέργειας. στην κατηγορία αυτή ανήκουν η ηλιακή ενέργεια, 

η αιολική ενέργεια, η βιοµάζα, η γεωθερµία, η ενέργεια της θάλασσας και η υδραυλική 

ενέργεια. Είναι οι πρώτες πηγές ενέργειας που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος και µέχρι τις 

αρχές του προηγούµενου αιώνα αποκλειστικά, οπότε και στράφηκε στην έντονη χρήση 

του άνθρακα και των υδατανθράκων. 
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 Οι συµβατικές µορφές ενέργειας καλύπτουν σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας όλων σχεδόν των χωρών και θα εξακολουθήσουν 

να καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό για αρκετές δεκαετίες ακόµα. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν οι άνθρακες, οι υδρογονάνθρακες (υγροί και αέριοι) και τα ορυκτά 

ουρανίου. Είναι πυκνές µορφές ενέργειας (σε σχέση µε τις ανανεώσιµες), καλύπτουν 

πλήθος εφαρµογών, αλλά έχουν αρκετές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

1.3 Ποικιλοµορφία των εφαρµογών 

 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ΑΠΕ είναι οι µεγάλες περιφερειακές 

διακυµάνσεις. Η ηλιακή ενέργεια ποικίλλει σηµαντικά όσον αφορά την τιµή της 

ετήσιας µέσης ηλιακής ακτινοβολίας. Σε τροπικές περιοχές, η τιµή της είναι 3 φορές 

µεγαλύτερη από εκείνης των εύκρατων περιοχών. 

 Η γεωθερµική ενέργεια και τα µικρά υδροηλεκτρικά είναι ακόµα εντονότερα σε 

εντοποιότητα. Ενώ οι πηγές της βιοµάζας είναι ευρέως διαθέσιµες, η χρήση του 

εδάφους και οι κλιµατικές διαφορές έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικές διαφορές στην 

κλίµακα και στον τύπο της εφαρµογής (καύση, αεριοποίηση, κ.λπ.). 

 Η αιολική ενέργεια είναι, επίσης, ευρέως διαδεδοµένη, αλλά και τα αιολικά 

συστήµατα διαφέρουν ουσιαστικά και από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλά και εντός 

της ίδιας περιφέρειας, καθώς ακόµα και µικρές διακυµάνσεις στην ταχύτητα του 

ανέµου µπορούν να έχουν επίδραση στην ενεργειακή παραγωγή.3 

 Ως αποτέλεσµα, οι δυνατότητες των ΑΠΕ τείνουν να διαφοροποιηθούν 

γεωγραφικά. Επιπλέον, υπάρχει ποικιλοµορφία στις τεχνολογικές µεθόδους 

εκµετάλλευσής τους, ενώ ορισµένες τεχνολογίες είναι περισσότερο εξελιγµένες και 

«ώριµες» για χρήση µεγάλης κλίµακας, άλλες θεωρούνται ευνοϊκές για τοπική 

αξιοποίηση, κ.λπ..  

 Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται οι κυριότερες µορφές Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας και οι πιο διαδεδοµένες επιλογές αξιοποίησής τους: 

 

 

 

                                                           
3
 Κορωναίος, Ι. Χ (2012), «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ∆ιδακτικές 

σηµειώσεις, σελ.20, http://www.survey.ntua.gr/environ/6420/APE-kef1-6.pdf 
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Πηγή 

Τεχνικά 

εκµεταλλεύσιµη 

(TWh/έτος) 

Επιλογές ενεργειακών µετατροπών 

Ηλιακή ενέργεια 12.000-14.000 Φωτοβολταϊκά, σταθµοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ισχύος, ηλιακοί θερµοσίφωνες 

Αιολική ενέργεια 20.000-40.000 Μεγάλης και µικρής κλίµακας σταθµοί 

παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, αντλίες νερού 

Ενέργεια 

κυµάτων 

2.000-4.000 Μεγάλος αριθµός εφαρµογών 

Ενέργεια 

παλίρροιας 

>3.500 Φράγµατα, εκµετάλλευση παλιρροιακών 

κυµάτων 

Γεωθερµία 4.000-40.000 Hot dry rock, magma, υδροθερµία, Geopressed 

Βιοµάζα 8.000-25.000 Καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση, χώνευση, 

βιοκαύσιµα για παραγωγή θερµότητας-

ηλεκτρισµού 

 

 Ωστόσο, παρά τις µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησής τους, οι ΑΠΕ καλύπτουν 

µόνο ένα µικρό µέρος από τις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας σε 

ηλεκτρική ενέργεια, η οποία και αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή ενέργειας, µαζί µε 

την ενέργεια για µετακινήσεις και θέρµανση. Έτσι, το µεγαλύτερο ποσοστό της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίµων 

(στερεών, υγρών, αερίων). 

 

Πηγή 
Εγκατεστηµένη ισχύς 

MW) 
Ετήσια παραγόµενη 
ενέργεια (TWh/έτος) 

Βιοµάζα 35.000 185 

Αιολική ενέργεια 36.000 200 

Γεωθερµία 8.200 44 

Μικρά υδροηλεκτρικά 3.000 15 

Ηλιακά φωτοβολταϊκά 1.200 1 
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Ηλιακά θερµικά 350 0,2 

Σύνολο (ΑΠΕ) 83.750 445,2 

 

 Παρ’ όλη την κλίµακα της δυναµικής, η τωρινή συνεισφορά των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας είναι µέτρια. Οι ΑΠΕ υπολογίζεται ότι προµηθεύουν περίπου το 17% 

της παγκόσµιας ενέργειας, η περισσότερη από την οποία προέρχεται από µεγάλες 

υδροηλεκτρικές µονάδες και την παραδοσιακή χρήση βιοµάζας και αγροτικών 

αποβλήτων στις αναπτυσσόµενες χώρες – αυτές µόνο καταναλώνουν το 18% του 

ηλεκτρισµού και το 14% της πρωτογενούς παραγωγής αντίστοιχα. Ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και οι «νέες µορφές» βιοµάζας (ενεργειακά φυτά, 

κ.λπ.) συνεισφέρουν σηµαντικά λιγότερο , γύρω στο 3% του ηλεκτρισµού και στο 2% 

της πρωτογενούς παραγωγής. 

 

1.4 Ενέργεια και Ευρωπαϊκή πολιτική 

 Η τεράστια εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο και άνθρακας) συνεχώς εντείνεται, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. Το 

γεγονός αυτό θέτει πολυάριθµα προβλήµατα, µεταξύ των οποίων είναι η τιµή του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου που επηρεάζουν την οικονοµία και τη ζωή 

εκατοµµυρίων επιχειρήσεων, η ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και ο κίνδυνος των 

κοινωνικών αρχών όταν οι αγορές βρίσκονται σε κρίση. 
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 Οι γεωπολιτικοί περιορισµοί βαρύνουν σε τεράστιο βαθµό τον τοµέα της 

ενέργειας. η Ευρώπη εξαρτάται κατά 50% από τις εισαγωγές της. Το ποσοστό αυτό θα 

ανέλθει σε 70% γύρω στο 2030. Οι εισαγωγές αυτές µάλιστα, συνδέονται αποκλειστικά 

µε τα ορυκτά καύσιµα.4 

 Οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί, ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτοί στην 

καθηµερινότητα των πολιτών. Τα ορυκτά καύσιµα θέτουν πολυάριθµα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, τα οποία συνδέονται µε την καύση τους και τη µεταφορά τους. 

 Οι γεωπολιτικοί περιορισµοί οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, σε πενήντα χρόνια 

δεν θα υπάρχει σχεδόν καθόλου πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ή ότι η εξόρυξή τους θα 

είναι πολύ δαπανηρή, και δεν θα υπάρχει καµία σχέση µε τις σηµερινές τιµές. Με άλλα 

λόγια, αυτοί οι πόροι υπάρχουν στη φύση σε περιορισµένες ποσότητες. 

 Όπως ορίζεται στην Πράσινη Βίβλο που δηµοσιεύθηκε το 2000, για την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, κύριες προτεραιότητες της ενεργειακής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι να αντιµετωπισθεί η αυξανόµενη εξάρτηση της 

Ένωσης από εισαγωγές ενέργειας, παρεχόµενες από λίγες περιοχές της υφηλίου, καθώς 

και η κλιµατική αλλαγή. Με προοπτική τα επόµενα χρόνια, η Πράσινη Βίβλος 

επέστησε την προσοχή της στις διαρθρωτικές αδυναµίες και τα γεωπολιτικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά µειονεκτήµατα του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Ευρώπη υπό το Πρωτόκολλο 

του Κιότο. 

 

1.5 Ενέργεια και περιβάλλον 

 Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι, η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων 

αποτελεί πρωταρχική έννοια για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για την 

περιστολή της εκροής συναλλάγµατος για την εισαγωγή καυσίµων που απαιτούνται 

στις σύγχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 Καταρρακτώδεις βροχές, παρατεταµένοι καύσωνες και πυρκαγιές είναι µερικά 

από τα φαινόµενα που προκύπτουν από τη µεγαλύτερη συγκέντρωση των φυσικών 

αερίων που συµβάλλουν στο «φαινόµενο του θερµοκηπίου». Ο πολλαπλασιασµός και η 

αύξηση της συχνότητας των παραπάνω φαινοµένων συνάγει στην αποκαλούµενη 

αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών του πλανήτη. Παρ’ όλο που δεν υπάρχει καµία 
                                                           
4
 Κορωναίος, Ι. Χ (2012), «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ∆ιδακτικές 

σηµειώσεις, σελ.24, http://www.survey.ntua.gr/environ/6420/APE-kef1-6.pdf 
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βεβαιότητα για την έκταση των καιρικών συνθηκών στο µέλλον, οι εκτιµήσεις 

προβλέπουν ότι, αν δεν ληφθούν µέτρα, η µέση επίγεια θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί 

κατά 1 µε 3,5°C µέχρι το 2100.5 

 Η Ευρώπη συµβάλλει κατά 14% στο σύνολο των ετήσιων επίγειων εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η Ασία κατά 25% και η Βόρεια Αµερική κατά 29%. Οι 

εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, του κατ’ εξοχήν υπεύθυνου αερίου για το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου, προέρχονται κατά 94% από τον ευρύτερο ενεργειακό τοµέα 

(πρωτογενή παραγωγή). Τα ορυκτά καύσιµα θεωρούνται ως οι πλέον υπόλογοι για τις 

εκποµπές, ενώ µόνο η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου συµβάλλει κατά 505 στις 

ετήσιες συνολικές εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και του ατµού ευθύνεται για το 30% των 

εκποµπών CO2, ενώ ο οικιακός τοµέα συµµετέχει µε 14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (2004), «Ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας σε οικιστικά σύνολα», σελ.4, http://www.cres.gr/kape/education/Apeoikistika.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2.1.1 Ορισµός της ηλιακής ενέργειας 

 Η κύρια και πρωταρχική πηγή ενέργειας για τη Γη είναι ο ήλιος, µια γιγαντιαία 

σφαίρα που αποτελείται από αέρια. Η ηλιακή ακτινοβολία έχει τροφοδοτήσει, και 

εξακολουθεί να τροφοδοτεί µε ενέργεια, σχεδόν όλες τις ανανεώσιµες και µη πηγές 

ενέργειας. 

 Η ηλιακή ενέργεια είναι θεωρητικά ανεξάντλητη, όπως και η πηγή από την 

οποία προέρχεται (δηλ. ο ήλιος) και περιβαλλοντικά καθαρή, καθώς για την αξιοποίησή 

της δε µεσολαβεί καµία ρυπογόνος διαδικασία. Η ηλιακή ενέργεια είναι δυνατό να 

αποτελέσει στο µέλλον την κυριότερη εναλλακτική λύση στο ενεργειακό και 

περιβαλλοντικό πρόβληµα6 

 Με τον όρο 

«ηλιακή ενέργεια» 

χαρακτηρίζεται 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 της Γης ηλιακής ενέργειας µε 

τριών ειδών συστήµατα, τα θερµικά ηλιακά, τα παθητικά και τα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα.7 

                                                           
6 Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, (2012), «Ο ήλιος – Η ηλιακή ενέργεια», http://www.crete-

region.gr/greek/energy/feedu/reac7.html  
7 ΥΠΕΚΑ, (2009), «Ηλιακή ενέργεια & Φωτοβολταϊκά», 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=286&language=el-GR  
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 Ο ήλιος εκπέµπει τεράστια ποσότητα ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία 

αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού µε δύο τρόπους, α) µε θερµικές και β) µε 

φωτοβολταϊκές εφαρµογές. Μέσω της θερµικής εφαρµογής επιτυγχάνεται η συλλογή 

της ηλιακής ενέργειας µε στόχο την παραγωγή θερµότητας (χρησιµοποιείται κυρίως για 

τη θέρµανση του νερού και τη µετατροπή του σε ατµό για την κίνηση τουρµπινών), ενώ 

µέσω των φωτοβολταϊκών εφαρµογών τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν το 

φως του ήλιου σε ηλεκτρισµό µε τη χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών.8 

 

2.1.2 Συστήµατα ηλιακής ενέργειας 

 Όπως προαναφέρθηκε, τα συστήµατα ηλιακής ενέργειας διακρίνονται σε 

θερµικά και σε φωτοβολταϊκά. Τα θερµικά συστήµατα µετατρέπουν την ηλιακή 

ακτινοβολία απευθείας σε θερµική ενέργεια για οικιακή χρήση, ενώ τα φωτοβολταϊκά 

ηλιακά συστήµατα µετατρέπουν  την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια 

για χρήσεις διαφόρων ειδών. 

 Ωστόσο, τα θερµικά ηλιακά συστήµατα κατηγοριοποιούνται σε ενεργητικά, 

παθητικά και συστήµατα εστίασης. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα χρησιµοποιούν 

αντλίες, ανεµιστήρες και εξωτερικές πηγές για τη µεταφορά της συλλεγόµενης 

θερµότητας. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα δεν χρησιµοποιούν αντλίες, ανεµιστήρες 

ή άλλες εξωτερικές πηγές, αλλά χρησιµοποιούν φυσικά ρεύµατα µεταφοράς της 

θερµότητας. Τέλος, τα συστήµατα εστίασης είναι εκείνα, τα οποία συγκεντρώνουν την 

ηλιακή ακτινοβολία. 

 

2.1.2.1 Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

 Το κυριότερο µέρος ενός ενεργητικού ηλιακού συστήµατος είναι ο ηλιακός 

συλλέκτης, που είναι συνήθως τοποθετηµένος στην ταράτσα ή στη στέγη ενός σπιτιού. 

Ο συλλέκτης παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία για να παράγει θερµότητα.9 

 Με βάση το σχήµα που ακολουθεί, η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στη 

µαύρη, µεταλλική συνήθως, επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, η οποία 

απορροφά την ακτινοβολία και θερµαίνεται. Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια 

                                                           
8 ΙΤΕΣΚ, (2012), «Ηλιακή ενέργεια», http://www.allaboutenergy.gr/HliakiEnergeia.html  
9 Καλκάνης, Γ. (1997), «Η ενέργεια και οι πηγές της – Τι, πώς, γιατί», ΚΑΠΕ – CRES, Βιβλίο ΙΙ, σελ. 35, 

http://www.cres.gr/kape/education/energeia/I%20Energeia%20kai%20oi%20Piges%20tis-

%20Vivlio%202%20.pdf  
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βρίσκεται ένα διαφανές κάλυµµα (συνήθως από γυαλί ή πλαστικό), που αφήνει τις 

ακτίνες να περάσουν αλλά εµποδίζει την θερµότητα να ξεφύγει (φαινόµενο του 

θερµοκηπίου). Σε επαφή µε αυτή την απορροφητική επιφάνεια τοποθετούνται λεπτοί 

σωλήνες (οι οποίοι, λόγω αγωγής της θερµότητας, θερµαίνονται µε τη σειρά τους) µέσα 

στους οποίους διοχετεύεται κάποιο ρευστό (νερό ή σπανιότερα αέρας). 

Κυκλοφορώντας αυτό το ρευστό µέσα στους σωλήνες ανασύρει την πολύτιµη 

συγκεντρωµένη ενέργεια από τη µεταλλική επιφάνεια και τη µεταφέρει, µε τη µορφή 

θερµότητας, σε µια µονωµένη δεξαµενή αποθήκευσης, από όπου την παίρνει κανείς για 

να τη χρησιµοποιήσει. 

 Για την κυκλοφορία του ρευστού που µεταφέρει τη θερµότητα του ήλιου, 

χρησιµοποιούνται µικρές αντλίες (κυκλοφορητές) αν πρόκειται για νερό, ή ανεµιστήρες 

αν το ρευστό είναι αέρας. Συνεπώς, ενεργητικά ηλιακά συστήµατα καλούνται τα 

συστήµατα που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια (στον ηλιακό συλλέκτη) και, µε τη 

βοήθεια κάποιου µηχανικού µέσου (κυκλοφορητής, ανεµιστήρας), τη µεταφέρουν ως 

θερµότητα σε κάποια θερµοµονωµένη δεξαµενή, όπου την αποθηκεύουν. 

 Το πιο απλό και διαδεδοµένο σήµερα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα θέρµανσης 

νερού είναι ο ηλιακός θερµοσίφωνας. Η συλλεκτική του επιφάνεια έχει νότιο 

προσανατολισµό και κλίση 30°-60° ως προς τον ορίζοντα, ώστε να δέχεται τη 

µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Στην περίπτωση του ηλιακού θερµοσίφωνα, η δεξαµενή αποθήκευσης του ζεστού 

νερού είναι τοποθετηµένη πιο ψηλά από το συλλέκτη.10 

 Με αυτόν τον τρόπο χρησιµοποιείται η θερµοσιφωνική κυκλοφορία του νερού 

(δηλαδή η τάση του ζεστού νερού να ανεβαίνει πιο ψηλά από το κρύο νερό) και έτσι 

επιτυγχάνεται η µεταφορά του ζεστού νερού από το συλλέκτη στη δεξαµενή 

αποθήκευσης χωρίς την τάση του κυκλοφορητή. 

 Το θερµό νερό που παράγει ένας ηλιακός θερµοσίφωνας είναι αρκετό (όταν 

υπάρχει ηλιοφάνεια) για να καλύψει τις καθηµερινές ανάγκες µιας οικογένειας. 

Συνδέοντας όµως, πολλούς ηλιακούς συλλέκτες µεταξύ τους και αποθηκεύοντας το 

ζεστό νερό σε µεγάλες δεξαµενές, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής µεγάλης 

ποσότητας ζεστού νερού. Το ζεστό νερό που παράγει ένα τέτοιο ηλιακό σύστηµα 

                                                           
10

 Καλκάνης, Γ. (1997), «Η ενέργεια και οι πηγές της – Τι, πώς, γιατί», ΚΑΠΕ – CRES, Βιβλίο ΙΙ, σελ. 36, 

http://www.cres.gr/kape/education/energeia/I%20Energeia%20kai%20oi%20Piges%20tis-

%20Vivlio%202%20.pdf  
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί

βιοµηχανιών που χρησιµοποιούν

τους διαδικασία (εµφιαλωτήρια

 Μερικά από τα πλεονεκτήµατα

κατασκευής τους, τα όχι ιδιαίτερα

τους, η αποδοτική µετατροπή

περιβάλλοντος. 

 Ενεργητικά ηλιακά

για την ψύξη χώρων, αν συνδυαστούν

θερµότητας), ή για την

κατόπτρων που συγκεντρώνουν

επιτυγχάνουν υψηλές θερµοκρασίες

κόστος.11 

 

 

 

 

 

                                                          
11

 Καλκάνης, Γ. (1997), «Η ενέργεια

http://www.cres.gr/kape/education/energeia/I%20Energeia%20kai%20oi%20Piges%20tis

%20Vivlio%202%20.pdf  
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση εγκαταστάσεων ή ακόµα

που χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες ζεστού νερού σ

διαδικασία εµφιαλωτήρια, βαφεία, κ.λπ.). 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα αυτών των συστηµάτων είναι

τους τα όχι ιδιαίτερα ακριβά υλικά που απαιτούνται για

αποδοτική µετατροπή της ενέργειας και, φυσικά, η µη επιβάρυνση

Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα είναι, επίσης, δυνατό να χρησιµοποιηθούν

χώρων αν συνδυαστούν µε κατάλληλες ενεργειακέ τεχνολογίες

ή για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος (µε τ

που συγκεντρώνουν τις ηλιακές ακτίνες σε µικρή συλλεκτική

υψηλές θερµοκρασίες). Ωστόσο, αυτές οι εφαρµογές έχουν

Τυπικό ενεργητικό ηλιακό σύστηµα  
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εγκαταστάσεων ή ακόµα για τις ανάγκες 

ζεστού νερού στην παραγωγική 

συστηµάτων είναι η απλότητα 

απαιτούνται για την κατασκευή 

φυσικά η µη επιβάρυνση του 

δυνατό να χρησιµοποιηθούν και 

ενεργειακέ τεχνολογίες (αντλίες 

ρεύµατος µε τη χρήση κοίλων 

µικρή συλλεκτική επιφάνεια και 

εφαρµογές έχουν ακόµη υψηλό 

 

CRES, Βιβλίο ΙΙ, σελ. 36, 

http://www.cres.gr/kape/education/energeia/I%20Energeia%20kai%20oi%20Piges%20tis-
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2.1.2.2 Παθητικά ηλιακά συστήµατα 

 Παθητικά ηλιακά συστήµατα καλούνται όλα εκείνα τα, κατάλληλα σχεδιασµένα 

δοµικά στοιχεία των οικοδοµικών κατασκευών (κτιρίων), που υποβοηθούν την 

καλύτερη άµεση ή έµµεση εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, είτε για τη θέρµανση 

των κτιρίων το χειµώνα, είτε για το δροσισµό τους το καλοκαίρι. Τα συστήµατα αυτά 

αξιοποιούν τους φυσικούς τρόπους µετάδοσης της θερµότητας. 

 Προϋπόθεση για την εφαρµογή παθητικών ηλιακών συστηµάτων σε ένα κτίριο 

είναι η θερµοµόνωσή του, ώστε να περιοριστούν οι θερµικές απώλειες (χρήση 

κατάλληλων υλικών και διπλών τζαµιών, στεγανοποίηση χαραµάδων, κ.λπ.). 

 Η αρχή λειτουργίας των παθητικών συστηµάτων θέρµανσης βασίζεται στην 

ανάπτυξη του «φαινοµένου του θερµοκηπίου». Η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά τη 

γυάλινη επιφάνεια των ανοιγµάτων του κτιρίου και η θερµότητά της εγκλωβίζεται στο 

εσωτερικό του κτιρίου και το ζεσταίνει. Με τον τρόπο αυτό, ζεσταίνεται τόσο ο 

εσωτερικός αέρας, όσο και τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου (δάπεδα, τοίχοι), στα οποία 

προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία. Τα δοµικά στοιχεία απορροφούν αυτή την 

ακτινοβολία, από λίγο έως πολύ, ανάλογα µε το χρώµα και την υφή της επιφάνειάς 

τους, και ζεσταίνονται. Μέρος της θερµότητας που αποθηκεύουν στη µάζα τους, το 

αποδίδουν αργότερα (όταν ο ήλιος έχει πια δύσει) στον εσωτερικό χώρο, τον οποίο και 

θερµαίνουν. Το ποσό της θερµότητας που αποθηκεύεται και ο χρόνος στον οποίο αυτή 

αποδίδεται στο χώρο, εξαρτώνται από τα υλικά και το πάχος αυτών των δοµικών 

στοιχείων. 

 Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης 

συνδυάζουν τα µεγάλα παράθυρα νότιου προσανατολισµού µε δοµικά στοιχεία (π.χ. 

τοίχους, πατώµατα), κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά, τα οποία παίζουν το ρόλο 

της θερµικής αποθήκης κατά την διάρκεια της µέρας και της πηγής θερµότητας κατά τη 

διάρκεια της νύχτας.12 

 Ωστόσο, αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των παθητικών 

ηλιακών συστηµάτων, ώστε να αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο την ηλιακή 

ενέργεια, είναι ένας κατάλληλος σχεδιασµός του κτιρίου. Αυτό σηµαίνει ότι το κέλυφος 

                                                           
12

 Καλκάνης, Γ. (1997), «Η ενέργεια και οι πηγές της – Τι, πώς, γιατί», ΚΑΠΕ – CRES, Βιβλίο ΙΙ, σελ. 

38-39,  

http://www.cres.gr/kape/education/energeia/I%20Energeia%20kai%20oi%20Piges%20tis-

%20Vivlio%202%20.pdf  
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πρέπει να επιτρέπει α) τη µέγιστη ηλιακή συλλογή, β) τη µέγιστη θερµοχωρητικότητα 

και γ) τις ελάχιστες θερµικές απώλειες. 

 Επίσης, η λειτουργία των παθητικών συστηµάτων βασίζεται σε τρεις 

µηχανισµούς:13 

• Το φαινόµενο του θερµοκηπίου (συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και η 

διατήρησή της στο εσωτερικό του κτιρίου για την θέρµανση των χώρων) 

• Τη θερµική υστέρηση των υλικών (θερµοχωρητικότητα) 

• Τις αρχές µετάδοσης της θερµότητας (την ιδιότητα της θερµότητας να 

µεταφέρεται από το θερµό στο κρύο αντικείµενο) 

 

 Εν συνεχεία, υπάρχουν τρία είδη παθητικών ηλιακών συστηµάτων για 

θέρµανση, αυτά µε το άµεσο κέρδος, µε το έµµεσο κέρδος και εκείνα µε το 

αποµονωµένο κέρδος. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, το παθητικό 

ηλιακό σύστηµα µε το άµεσο κέρδος είναι το σύστηµα που αξιοποιεί την ηλιακή 

ακτινοβολία για την θέρµανση του κτιρίου µέσω των νότια προσανατολισµένων 

ανοιγµάτων. Η αποτελεσµατικότητα ενός τέτοιου κτιρίου επηρεάζεται από τον 

προσανατολισµό των ανοιγµάτων, τη θέση των ανοιγµάτων, καθώς και από το µέγεθός 

τους. 

 Επίσης, σηµαντικό ρόλο για τη σωστή επιλογή του συστήµατος, παίζει η 

επιλογή των τύπων των υαλοπινάκων και η επιλογή των δοµικών στοιχείων (τοίχοι, 

δάπεδο, οροφή). Αυτά πρέπει να έχουν τουλάχιστον 9 φορές µεγαλύτερη επιφάνεια από 

τα ανοίγµατα, και πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά µεγάλης θερµοχωρητικότητας 

για την αποθήκευση του ηλιακού θερµικού κέρδους. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ξενάκης, Μ. (2008), «Παθητικά ηλιακά συστήµατα και η απόδοσή τους στην Ελλάδα», 

http://www.ecoarchitects.gr/images/FINAL/Pathitika_Hliaka_Systimata.pdf  
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Παθητικό

 Στο είδος του έµµεσου

τα ηλιακά οφέλη για την θέρµανση

ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει

να διεισδύει στους χώρους

τοίχος νερού) είναι το δώµα

θερµοκηπίου και του χώρου

έµµεσου κέρδους. 

 

Παθητικό

 Τέλος, στα συστήµατα

βρίσκεται σε επαφή µε τον

της επιφάνειας και το χώρο

θερµότητας, όπως για παράδειγ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Παθητικό ηλιακό σύστηµα - Άµεσο κέρδος  

είδος του έµµεσου κέρδους ανήκουν τα συστήµατα που αξιοποιούν

οφέλη για την θέρµανση του κτιρίου. Αυτά τα συστήµατα απορροφούν

ακτινοβολία που προσπίπτει στο κέλυφος, και έπειτα επιτρέπουν

ρους διαβίωσης. Ο θερµικός τοίχος (τοίχος µάζης

είναι το δώµα θερµικής αποθήκευσης και ο τοίχος

και του χώρου διαβίωσης, είναι οι κύριες εφαρµογές των

Παθητικό ηλιακό σύστηµα – Έµµεσο κέρδος 

στα συστήµατα αποµονωµένου κέρδους, η επιφάνεια ηλιοσυλλογής

επαφή µε τον χώρο που είναι επιθυµητό να θερµαίνεται

επιφάνειας και το χώρο διαβίωσης υπάρχει ένας µηχανισµός

όπως για παράδειγµα ένας ανεµιστήρας. Στα πραγµατικά παθητικά

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
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συστήµατα που αξιοποιούν έµµεσα 

συστήµατα απορροφούν την 

έπειτα επιτρέπουν στη θερµότητα 

τοίχος τοίχος µάζης, Trombe ή 

και ο τοίχος µεταξύ του 

εφαρµογές των µηχανισµών 

 

 

επιφάνεια ηλιοσυλλογής δεν 

θερµαίνεται. Μεταξύ αυτής 

µηχανισµός µετάδοσης της 

πραγµατικά παθητικά ηλιακά 
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συστήµατα, η µετάδοση της θερµότητας γίνεται µε µη µηχανικά µέσα και βασίζεται 

κυρίως στην άνωση, µεταγωγή και ακτινοβολία της θερµότητας. Παράδειγµα 

αποµονωµένου κέρδους είναι το θερµοσιφωνικό πανέλο και το rock bed.14 

 

Παθητικό ηλιακό σύστηµα – Αποµονωµένο κέρδος 

 

 

 

2.1.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ηλιακής ενέργειας 

 Η «ζωή» και η «ενέργεια» είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ 

τους. Ο άνθρωπος αλλά και όλα τα έµβια όντα δεν µπορούν να διατηρηθούν στη ζωή 

χωρίς ενέργεια. Χρειάζονται ενέργεια για να αναπτυχθούν, να κινηθούν και να 

αναπαραχθούν. Η ενέργεια εισέρχεται στα οικοσυστήµατα µε τη µορφή 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από τον ήλιο. Ο ήλιος αποτελεί την πρωταρχική πηγή 

ενέργειας για όλα τα οικοσυστήµατα και το ποσό της εισερχόµενης ακτινοβολίας 

καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη δοµή και τη λειτουργία τους. Από το ποσό της ηλιακής 

ενέργειας που εισρέει στα οικοσυστήµατα, µόνο µια ελάχιστη ποσότητα απορροφάται 

από τους φωτοσυνθετικούς µηχανισµούς των φυτών και κάποιων βακτηρίων για τη 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης, ενώ το υπόλοιπο µέρος αυτής αντανακλάται ή «χάνεται» 

στο περιβάλλον ως θερµότητα.15 

                                                           
14

 Ξενάκης, Μ. (2008), «Παθητικά ηλιακά συστήµατα και η απόδοσή τους στην Ελλάδα», 

http://www.ecoarchitects.gr/images/FINAL/Pathitika_Hliaka_Systimata.pdf 

15 Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για την Ενέργεια, (2013), «Ο ρόλος της ενέργειας: Πηγή ζωής: Ο ήλιος», 

http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#menu1-2-1-1  
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 Ο ήλιος, συνεπώς, αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για τον πλανήτη Γη, 

ακτινοβολώντας φως και θερµότητα. Χωρίς αυτά, δε θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. 

Ωστόσο, µόλις το 15% της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στη γη απορροφάται από την 

επιφάνειά της. το µεγαλύτερο µέρος αντανακλάται από τη γη και επιστρέφει στο 

διάστηµα. Αν και µόνο το µισό δισεκατοµµυριοστό της συνολικής ενέργειας που 

εκπέµπει ο Ήλιος απορροφάται από την επιφάνεια της Γης, εν τούτοις αυτό είναι 

αρκετό για να κινητοποιήσει µια αλυσίδα βιολογικών και γεωλογικών φαινοµένων, που 

στη συνέχεια δηµιουργούν και συντηρούν το φαινόµενο της ζωής. 

 Σηµειώνεται ότι, ο ήλιος αποτελείται κατά 70% από υδρογόνο και κατά 28% 

από ήλιο. Το υπόλοιπο 2% αποτελείται από διάφορα µέταλλα. 

 

2.1.4 Ηλιακή ενέργεια: πηγή για ηλεκτρικό ρεύµα 

 Η πιο πρόσφατη δυνατότητα εκµετάλλευσης της ενέργειας της ηλιακής 

ακτινοβολίας είναι η µετατροπή της σε ηλεκτρική, µε τη χρήση των ηλιακών 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων, των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο φωτοβολταϊκό 

φαινόµενο. 

 Μερικά υλικά, όπως ηµιαγωγοί µε προσµίξεις άλλων στοιχείων, έχουν την 

ιδιότητα να δηµιουργούν µια διαφορά ηλεκτρικού δυναµισµού όταν φωτίζονται και, 

κατά συνέπεια, να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. 

 Συνδέοντας µεταξύ τους πολλά µικρά κοµµάτια τέτοιων υλικών (στοιχεία), 

τοποθετώντας τα σε µια επίπεδη επιφάνεια και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο, είναι 

δυνατό να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύµα, αρκετό για τις ανάγκες των επιστηµονικών 

συσκευών (όπως δορυφόρων), για την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά 

αυτοκίνητα), για τη λειτουργία φάρων ή, ακόµη, και για την κάλυψη (µέρους έστω) των 

ενεργειακών αναγκών µικρών, αποµονωµένων κατοικιών.16 

 Χρησιµοποιώντας µικρότερες τέτοιες διατάξεις, υπάρχει η δυνατότητα 

τροφοδότησης µε ηλεκτρικό ρεύµα µικρών, µη ενεργειοβόρων συσκευών (ηλεκτρικές 

υπολογιστικές µηχανές, ρολόγια κ.λπ.). Συστοιχίες τέτοιων ηλιακών φωτοβολταϊκών 

στοιχείων, τοποθετηµένες σε περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια, τροφοδοτούν ήδη και 

σήµερα (πειραµατικά και λειτουργικά) επιστηµονικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις. 

                                                           
16 Καλκάνης, Γ. (1997), «Η ενέργεια και οι πηγές της – Τι, πώς, γιατί», ΚΑΠΕ – CRES, Βιβλίο ΙΙ, σελ. 

37-38, http://www.cres.gr/kape/education/energeia/I%20Energeia%20kai%20oi%20Piges%20tis-

%20Vivlio%202%20.pdf 
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 Με την πάροδο των ετών, φαίνεται ότι η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται για 

την παραγωγή ηλεκτρισµού µε δύο τρόπους, µε τις θερµικές και τις φωτοβολταϊκές 

εφαρµογές. Η θερµική αξιοποίηση περιλαµβάνει συλλογή της ηλιακής ενέργειας για να 

παραχθεί θερµότητα, κυρίως για θέρµανση νερού και µετατροπή αυτού σε ατµό για την 

κίνηση ατµοστροβίλων. Στην δεύτερη εφαρµογή, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

µετατρέπουν άµεσα την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρισµό µε τη χρήση 

φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών τους. Λόγω της σχετικά µικρής απόδοσής τους 

και του συνεπαγόµενου υψηλού συνολικού κόστους, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

βρίσκουν κυρίως εφαρµογή ως µονάδες µικρής δυναµικότητας σε αγροτικές και 

αποµακρυσµένες περιοχές, όπου η σύνδεση µε το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. 

 Παρ’ όλο που η γη δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητά της στην 

επιφάνεια κάθε τόπου εξαρτάται κυρίως από τη γεωγραφική του θέση, την εποχή και τη 

νεφοκάλυψη. Η έρηµος, για παράδειγµα, δέχεται περίπου το διπλάσιο ποσό ηλιακής 

ενέργειας από άλλες περιοχές. Στο µεγαλύτερο τµήµα της Ελλάδας, η ηλιοφάνεια 

διαρκεί περισσότερες από 2700 ώρες το χρόνο. Στη ∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο 

εµφανίζει τις µικρότερες τιµές, κυµαινόµενη από 2200 ως 2300 ώρες, ενώ στη Ρόδο και 

τη νότια Κρήτη ξεπερνά τις 3100 ώρες ετησίως. Συνεπώς, η Ελλάδα αποτελεί µία από 

τις κατεξοχήν κατάλληλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για εφαρµογές 

εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.17 

 Ωστόσο, η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισµού 

γίνεται κυρίως µε τη χρήση των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, που η 

λειτουργία τους στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόµενο, δηλαδή την άµεση 

µετατροπή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα. Η µέγιστη 

πραγµατική απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής 

τους, κυµαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία άµορφου πυριτίου) έως 12-15% (ηλιακά 

στοιχεία µονοκρυσταλλικού πυριτίου). Καθώς η παραγόµενη µε τον τρόπο αυτό 

ενέργεια µπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές, δίνεται η δυνατότητα 

αξιοποίησης µιας καθαρής, ανανεώσιµης ενέργειας στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας 

επιστηµονικών συσκευών (όπως οι δορυφόροι), για την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων 

(ηλιακά αυτοκίνητα), για τη λειτουργία αποµονωµένων εγκαταστάσεων (π.χ. φάρων), 

                                                           
17

 ΙΤΕΣΚ, (2012), «Αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισµού», 

http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi321.html  
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και για την κάλυψη έστω και µέρους των ενεργειακών αναγκών κατοικιών, όπως 

φωτισµός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη και ηχητική κάλυψη. 

 Σηµειώνεται ότι, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία παράγουν συνεχές ρεύµα που 

απαιτείται να µετατραπεί σε εναλλασσόµενο 220 V. Τυχόν απόθεµα του παραγόµενου 

ρεύµατος αποτελεί εµπορεύσιµο αγαθό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Με τα 

σηµερινά οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα, η χρήση αυτών των συστηµάτων δεν 

είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Πιστεύεται όµως, ότι η τεχνολογική εξέλιξη, σύντοµα θα 

κάνει εφικτή την εφαρµογή φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε µονάδες µεγάλης 

δυναµικότητας µε ανταγωνιστικό κόστος. 

 

2.1.5 Πλεονεκτήµατα ηλιακής ενέργειας 

 Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιείται για την 

ηλεκτρική ενέργεια, κεντρική θέρµανση, ζεστό νερό, το µαγείρεµα, για την παραγωγή 

αλατιού, ακόµη και για την αφαλάτωση. Όπως προαναφέρθηκε, η ηλιακή ενέργεια 

προέρχεται από τις ακτίνες του ηλίου, συνεπώς την καθιστά ιδιαίτερα φιλική προς το 

περιβάλλον. 

 Το βασικό, όµως, πλεονέκτηµα της ηλιακής ενέργειας θεωρείται το γεγονός ότι 

είναι καθαρή, ανανεώσιµη (αντίθετα από το αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα) και 

βιώσιµη, βοηθώντας έτσι το περιβάλλον.18 ∆εν µολύνει τον αέρα µε την απελευθέρωση 

του διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του θείου ή τον 

υδράργυρο στην ατµόσφαιρα, όπως κάνουν πολλές παραδοσιακές µορφές θέρµανσης. 

Εποµένως, η ηλιακή ενέργεια δεν συµβάλλει στην υπερθέρµανση του πλανήτη, την 

όξινη βροχή ή την αιθαλοµίχλη, ενώ συµβάλλει ενεργά στη µείωση των επιβλαβών 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θέρµανσης µε ηλιακή ενέργεια, δεν είναι απαραίτητη η χρήση ορυκτών καυσίµων. 

Χρειάζεται µόνο ένας ηλιακός συλλέκτης ενέργειας, προκειµένου να συλλεχθεί η 

ηλιακή ενέργεια. 

 Επίσης, η ηλιακή ενέργεια είναι φθηνότερη από την ηλεκτρική θέρµανση. Με 

τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για τις καθηµερινές ανάγκες (µαγείρεµα, ζεστό νερό 

κ.ά.) εξοικονοµούνται χρήµατα, αφού δεν καθίσταται απαραίτητη η αγορά ηλεκτρικής 

                                                           
18 Online Library (2013), «Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ηλιακής ενέργειας», 

http://gr.ixarticle.com/articles/1020364/  
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θερµάστρας και, παράλληλα, µειώνεται ο λογαριασµός της ∆ΕΗ.19 Η ηλιακή ενέργεια 

δεν απαιτεί οποιαδήποτε χρήση καυσίµων, και δεν επηρεάζεται από την προσφορά και 

τη ζήτηση των καυσίµων. 

 Τέλος, µια άλλη σηµαντική χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι η αφαλάτωση 

στις περιοχές όπου το πόσιµο νερό είναι ελάχιστο. Σε αυτήν την περίπτωση, πηγές 

θερµικής ενέργειας, όπως ορυκτά καύσιµα, πυρηνική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ατµοποίηση του αλµυρού νερού, το οποίο στη 

συνέχεια υπόκειται σε υγροποίηση, παράγοντας φρέσκο νερό (έως 10g/1) ή ατµοποίηση 

θαλασσινού νερού σε φρέσκο νερό (έως 50g/1).20 

 

2.1.6 Μειονεκτήµατα της ηλιακής ενέργειας 

 Το αρχικό κόστος είναι το κυριότερο µειονέκτηµα της εγκατάστασης ενός 

συστήµατος ηλιακής ενέργειας, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των ηµιαγώγιµων 

υλικών που χρησιµοποιούνται για την οικοδόµηση ενός τέτοιου συστήµατος. Το κόστος 

της ηλιακής ενέργειας είναι, επίσης, υψηλότερο σε σύγκριση µε τις µη ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. 

 Ωστόσο, οι ηλιακοί συλλέκτες απαιτούν µεγάλο χώρο για την εγκατάσταση, 

ώστε να επιτευχθεί ένα καλό επίπεδο αποδοτικότητας. Η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος στηρίζεται, επίσης, στη θέση του ήλιου, έτσι η παραγωγή της ηλιακής 

ενέργειας επηρεάζεται άµεσα από την παρουσία σύννεφων, ρύπανσης του αέρα και, 

φυσικά, κατά την διάρκεια της νύχτας. Η λύση βέβαια σε αυτό το µειονέκτηµα, είναι η 

αποθήκευση και η χρησιµοποίηση ηλιακής ενέργειας σε συνδυασµό µε άλλες 

ενεργειακές πηγές.21 

                                                           
19 ForMe.co.il (2013), «Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ηλιακής ενέργειας», 

http://el.forme.co.il/%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%

CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC

%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82111/  
20

 Κορωναίος, Ι. Χ (2012), «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ∆ιδακτικές 

σηµειώσεις, σελ.217, http://www.survey.ntua.gr/environ/6420/APE-kef1-6.pdf  
21 ΘΕΡΜΑΝΣΗ.COM (2013), «Θέρµανση από τον ήλιο µε εκµετάλλευση ηλιακής ενέργειας»,  

http://θερµανση.com/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-

%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF/  
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ένα µειονέκτηµα χρήσης της ηλιακής ενέργειας, είναι

τητα Σε αυτή την περίπτωση, καθίσταται απαραίτητη η

συγκεντρωτικών συστηµάτων, µε τα οποία αποθηκεύεται η άµεση ακτινοβολία

δεν µπορεί να συγκεντρωθεί. Έτσι, για µεγάλες συγκεντρώσεις

τα κάτοπτρα να παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου

αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας. 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
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ενέργειας είναι ότι αυτή έχει 

απαραίτητη η χρησιµοποίηση 

η άµεση ακτινοβολία, επειδή 

µεγάλες συγκεντρώσεις, πρέπει 

κίνηση του ήλιου, για καλύτερα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2.2.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της γεωθερµικής ενέργειας 

 Η γεωθερµική ενέργεια ορίζεται ως η φυσική θερµότητα από το εσωτερικό της 

Γης που δεσµεύεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης χώρων ή 

βιοµηχανικού ατµού. Βρίσκεται παντού κάτω από την επιφάνεια της Γης, αν και οι 

υψηλότερες θερµοκρασίες, και συνεπώς οι καταλληλότερες πηγές για αξιοποίηση, 

συγκεντρώνονται σε περιοχές ενεργών ή γεωλογικά νεαρών ηφαιστείων. 

 Η γεωθερµική ενέργεια είναι µια καθαρή, ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, καθώς η 

θερµότητα που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης είναι ουσιαστικά απεριόριστη. Η 

πηγή της γεωθερµικής ενέργειας από το εσωτερικό της Γης είναι διαθέσιµη 24 την 

ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο. Αντιθέτως, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια εξαρτώνται 

από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερησίων και εποχιακών 

διακυµάνσεων και των εναλλαγών του καιρού. Γι’ αυτούς τους λόγους, η ηλιακή 

ενέργεια που παράγεται µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας είναι σταθερά πιο 

αξιόπιστη, από την στιγµή που αξιοποιείται ο πόρος, από πολλές άλλες µορφές 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η θερµότητα που ρέει συνεχώς από το εσωτερικό της Γης 

υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 42 εκατοµµύρια MW ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σηµειώνεται ότι, 1 MW µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 1000 

σπιτιών.22 

 Η θερµική ενέργεια της γης βρίσκεται σε αφθονία και είναι πρακτικά 

ανεξάντλητη, αλλά είναι πολύ διεσπαρµένη, αφού σπανίως συγκεντρώνεται και συχνά 

βρίσκεται σε βάθη πολύ µεγάλα για να µπορεί να είναι αξιοποιήσιµη. Μέχρι σήµερα, η 

εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας έχει περιοριστεί σε περιοχές, όπου οι 

γεωλογικές συνθήκες επιτρέπουν σε κάποιο φορέα (νερό σε υγρή φάση ή ατµό) να 

«µεταφέρει» τη θερµότητα από θερµές ζώνες που βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος στην 

επιφάνεια ή κοντά σε αυτή, δίνοντας έτσι την αφορµή για την ανάπτυξη γεωθερµικών 

πόρων. 

 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση της γεωθερµίας είναι αρκετά 

µικρές και εύκολα ελεγχόµενες. Στην πραγµατικότητα, η γεωθερµική ενέργεια παράγει 

                                                           
22

 Signanini, P., Crema, G., & Di Fazio, M. (2012), «Γεωθερµική ενέργεια», Ενεργειακή αποδοτικότητα 

και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – Υποστήριξη των ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, 

Εγχειρίδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σελ. 139, 

http://www.ener-supply.eu/downloads/ENER_handbook_gr.pdf  
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ελάχιστες εκποµπές στην ατµόσφαιρά. Οι εκποµπές υποξειδίου του αζώτου, διοξειδίου 

του θείου, αµµωνίας, µεθανίου, αιωρούµενων σωµατιδίων και διοξειδίου του άνθρακα 

είναι εξαιρετικά χαµηλές, ειδικά όταν συγκρίνονται µε τις εκποµπές από τα συµβατικά 

καύσιµα. 

 Ωστόσο, τόσο στο νερό όσο και στον συµπυκνωµένο ατµό των γεωθερµικών 

σταθµών ηλεκτροπαραγωγής περιέχονται διάφορα χηµικά στοιχεία, µεταξύ των οποίων 

είναι το αρσενικό, ο υδράργυρος, ο µόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το βόριο και το θείο, 

των οποίων, η τοξικότητα προφανώς εξαρτάται από τη συγκέντρωσή τους. Όµως, το 

µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων αυτών παραµένει διαλυµένο στο νερό που 

επιτυγχάνεται στον ταµιευτήρα από τον οποίο είχε εξαχθεί ως ζεστό νερό ή ατµός. 

 Μια µονάδα δυαδικού κύκλου, καθώς και οι µονάδες ακαριαίας 

ατµοποίησης/δυαδικού κύκλου, εκπέµπουν σχεδόν µηδενικές εκποµπές ρύπων στην 

ατµόσφαιρα. Στην άµεση χρήση της θερµότητας από γεωθερµικό ζεστό νερό, οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι αµελητέες και µπορούν εύκολα να µετριαστούν µε την 

υιοθέτηση συστηµάτων κλειστού κύκλου, στα οποία ενσωµατώνεται η εξόρυξη και η 

τελική επανέγχυση του ρευστού στον ίδιο ταµιευτήρα.23 

 Η οικονοµική πτυχή της χρήσης των θερµών υδάτων εξακολουθεί να αποτελεί 

περιορισµό όσον αφορά την ευρύτερη διάδοσή τους στον τοµέα της παραγωγής 

ενέργειας. Στην πραγµατικότητα, το οικονοµικό όφελος προέρχεται από την  χρήση 

τους για µεγάλη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια των ετών, µε χαµηλό λειτουργικό 

κόστος σε σχέση µε την αρχική επένδυση που µπορεί να είναι σηµαντική. 

 

2.2.2 Γεωθερµική βαθµίδα θερµοκρασίας 

 Η πιο σηµαντική παράµετρος στην αξιοποίηση αυτής της ενέργειας είναι η 

θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών, η οποία καθορίζει το είδος της εφαρµογής της 

γεωθερµικής ενέργειας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θερµικές χρήσεις ή για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού. 

 Από την επιφάνεια της γης προς τον πυρήνα, παρατηρείται ότι η θερµοκρασία 

αυξάνει προοδευτικά µε το βάθος από 3°C, κατά µέσον όρο, κάθε 100 µέτρα 

                                                           
23

 Signanini, P., Crema, G., & Di Fazio, M. (2012), «Γεωθερµική ενέργεια», Ενεργειακή αποδοτικότητα 

και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – Υποστήριξη των ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, 

Εγχειρίδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σελ. 140, 

http://www.ener-supply.eu/downloads/ENER_handbook_gr.pdf  
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(30°C/km). Αυτό ονοµάζεται «γεωθερµική βαθµίδα». Για παράδειγµα, εάν η 

θερµοκρασία στα πρώτα µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, η οποία κατά 

µέσο όρο αντιστοιχεί στη µέση ετήσια θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα, είναι 15°C, 

τότε µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι η θερµοκρασία θα είναι περίπου 65°C - 75°C στα 

2000 µέτρα βάθους, 90°C - 105°C µέτρα και ούτω καθεξής για µερικά ακόµα χιλιάδες 

µέτρα. 

 Οι περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις εφαρµογές της γεωθερµικής 

ενέργειας είναι αυτές από τις οποίες η γεωθερµική βαθµίδα είναι πέραν του κανονικού. 

Σε ορισµένες περιοχές, είτε λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια 

πρόσφατης γεωλογικής ηλικίας, είτε λόγω της ανόδου ζεστού νερού από µεγάλα βάθη 

µέσω ρηγµάτων, η γεωθερµική βαθµίδα είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τον µέσο όρο, 

µε αποτέλεσµα να προκύπτουν θερµοκρασίες 250°C – 350°C σε βάθος περίπου 2000-

4000 µέτρων.24 

 Τέτοιες «θερµές» ζώνες, γενικά, εντοπίζονται κοντά στα όρια της δωδεκάδας ή 

και παραπάνω πλακών από άκαµπτα πετρώµατα (τεκτονικές πλάκες), οι οποίες 

διαµορφώνουν την λιθόσφαιρα της Γης. Αυτή αποτελείται από τον φλοιό της Γης και το 

ανώτατο, στερεό τµήµα του υποκείµενου πυκνότερου και θερµότερου στρώµατος (ο 

«µανδύας»). Η µέση ροή θερµότητας της Γης στις ηπείρους και τους ωκεανούς είναι 65 

και 101 mom2, αντίστοιχα, η οποία όταν σταθµιστεί δίνει συνολικό µέσο όρο 87 mom2. 

 

2.2.3 Γεωθερµικά πεδία 

 Η γεωθερµική ενέργεια απελευθερώνεται σε όλη την επιφάνεια της γης µε 

αργούς ρυθµούς, εκτός από περιοχές ιδιαίτερου γεωθερµικού ενδιαφέροντος που 

ορίζονται ως γεωθερµικά πεδία, όπου: 

• Απελευθερώνεται µε ταχύτερους ρυθµούς 

• ∆ιαπιστώνονται υψηλότερες γεωθερµικές βαθµίδες 

• Είναι απολήψιµη µε ακόµα µεγαλύτερους από τους φυσικούς ρυθµούς ροής της 
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 Signanini, P., Crema, G., & Di Fazio, M. (2012), «Γεωθερµική ενέργεια», Ενεργειακή αποδοτικότητα 

και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – Υποστήριξη των ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, 

Εγχειρίδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σελ. 140-141, 

http://www.ener-supply.eu/downloads/ENER_handbook_gr.pdf  
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 Ωστόσο, για να σχηµατισθεί ένα γεωθερµικό πεδίο θα πρέπει να πληρούνται οι 

εξής προϋποθέσεις:25 

1. Ύπαρξη συνεχούς τροφοδοσίας ρευστών. Τα γεωθερµικά συστήµατα είναι 

ανοιχτά, ώστε να αναπληρώνονται τα θερµά ρευστά που συνεχώς εκφεύγουν από αυτά. 

2. Ύπαρξης διοδίων (συνήθως ρήγµατα) για την κάθοδο των ρευστών τροφοδοσίας 

σε σηµαντικά βάθη για την απόκτηση υψηλής θερµοκρασίας. Μετά τη θέρµανσή τους, 

τα ρευστά ακολουθούν ανοδική πορεία λόγω του χαµηλότερου βάρους τους, ώστε να 

εγκαθίστανται έτσι ρεύµατα φυσικής κυκλοφορίας (φαινόµενο θερµοσιφωνισµού). 

3. Ύπαρξη περατού και πορώδους πετρώµατος, το οποίο θα «φιλοξενεί» για 

σηµαντικό χρόνο τα θερµανθέντα ρευστά µέχρι της τελικής διαφυγής τους από το 

σύστηµα. Το πέτρωµα αυτό ορίζεται ως «γεωθερµικός ταµιευτήρας και είναι και ο 

γεωτρητικός στόχος µιας γεωθερµικής εκµετάλλευσης. 

4. Ύπαρξη αδιαπέρατου πετρώµατος (πέτρωµα κάλυµµα) πάνω από το 

αποταµιευτήριο πέτρωµα. Το πέτρωµα κάλυµµα παρεµποδίζει τη διαφυγή των θερµών 

ρευστών προς την επιφάνεια (συντελεί στη µακρότερη παραµονή τους στο 

αποταµιευτήριο πέτρωµα) και προστατεύει τον ταµιευτήρα από άµεση ψύξη που θα 

προκαλούσε η κάθοδος ψυχρότερων υπόγειων νερών προς αυτόν.  

5. Πιθανή ύπαρξη µάγµατος. Αυτό δεν είναι απαραίτητο παρά µόνο σε πεδία 

υψηλής θερµοκρασίας, και µπορεί να βρεθεί σε µικρό σχετικά βάθος (7 έως 15 km) και 

µε θερµοκρασία 600°C - 900°C. Η ύπαρξη µάγµατος έχει ως αποτέλεσµα ακόµα 

υψηλότερες θερµοκρασίες στα ρευστά που προσφέρονται πια και για παραγωγή 

ηλεκτρισµού. Οι περιπτώσεις αυτές ειδικότερα διαπιστώνονται στα όρια των 

λιθοσφαιρικών πλακών της γης, όπου διευκολύνεται η άνοδος ή ο σχηµατισµός 

µάγµατος, λόγω της σχετικής κίνησής τους και της προκαλούµενης τριβής. 

 

2.2.4 ∆ιάκριση των γεωθερµικών πεδίων 

 Πλέον, το πιο συνηθισµένο κριτήριο για την ταξινόµηση των γεωθερµικών 

πηγών βασίζεται στην ενθαλπία των γεωθερµικών ρευστών που δρουν ως 

«µεταφορείς», µεταφέροντας θερµότητα από τα θερµά πετρώµατα που βρίσκονται 

βαθιά στο υπέδαφος προς την επιφάνεια. Η ενθαλπία, η οποία µπορεί να θεωρηθεί λίγο 

πολύ ανάλογη της θερµοκρασίας, χρησιµοποιείται για να εκφράσει το θερµικό 
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περιεχόµενο (θερµική ενέργεια) των ρευστών, και παρέχει µια γενική εικόνα της 

«αξίας» τους. Έτσι, τα γεωθερµικά πεδία διακρίνονται, ανάλογα µε τη θερµοκρασία 

τους, σε υψηλής ενθάλπιας, µέσης ενθαλπίας, χαµηλής ενθαλπίας και οµαλής 

ενθαλπίας.  

• Υψηλής ενθαλπίας είναι τα πεδία µε θερµοκρασία άνω των 150°C. Τα πεδία 

αυτά εµφανίζονται σε περιοχές που αποτελούν τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και 

σηµεία σεισµικών επίκεντρων. Λόγω της υψηλής ενθαλπίας τους, οι περιοχές αυτές 

ενδείκνυνται και χρησιµοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή. 

• Μέσης ενθαλπίας είναι τα πεδία µε θερµοκρασία από 100°C έως 150°C. 

• Χαµηλής ενθαλπίας είναι τα πεδία στα οποία η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη 

των 100°C. 

• Οµαλής ενθαλπίας είναι τα πεδία µε θερµοκρασίες µεταξύ 15°C και 30, όπου το 

γεωθερµικό απόθεµα θερµαίνεται µε αγωγιµότητα και εµφανίζεται σε περιοχή µε 

συνηθισµένη γεωθερµική βαθµίδα και θερµική ροή. 

 

 Επιπλέον, τα γεωθερµικά πεδία, ανάλογα µε την υπάρχουσα φάση στον 

ταµιευτήρα τους, διακρίνονται σε γεωθερµικά πεδία νερού, γεωθερµικά πεδία ατµού 

και θερµά ξηρά πετρώµατα. 

 Στα γεωθερµικά πεδία νερού, το νερό της βροχής περνά στο έδαφος από την 

επιφάνεια και κινείται προς τα κάτω. Σε βάθος 2-6 χλµ. θερµαίνεται από θερµά 

πετρώµατα, τα οποία θερµαίνονται και αυτά από άλλα τετηγµένα πετρώµατα. Το νερό 

διαστέλλεται και κινείται προς τα πάνω. Αν τα πετρώµατα έχουν υψηλή διαπερατότητα, 

φτάνουν στην επιφάνεια και διασκορπίζονται ως εκροές θερµών πηγών. Εάν κατά την 

ανοδική του πορεία το νερό βρίσκει πετρώµατα που το εµποδίζουν, αποθηκεύεται σε 

περατά πετρώµατα κάτω από αυτά.26 

 Στα γεωθερµικά πεδία ατµού υπάρχει συνεχής φάση ατµού, που ελέγχει την 

πίεση στο σύστηµα. Τα πεδία αυτά παράγουν ξηρό ή πολύ θερµό ατµό. Συνήθως, στους 

ταµιευτήρες των πηγών αυτών υπάρχει νερό σε πολύ µεγάλα βάθη, το οποίο 

εξατµίζεται, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ελεύθερης στάθµης του. Κατά την εξάτµιση, 

ο ατµός κινείται προς τα ανώτερα τµήµατα του ταµιευτήρα, όπου ψύχεται και 
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συµπυκνώνεται. Από το συµπύκνωµα, ένα τµήµα κινείται πάλι προς τα κάτω και 

επιστρέφει στο στρώµα του νερού, ενώ ένα άλλο τµήµα συγκρατείται στους πόρους των 

πετρωµάτων σε υγρή κατάσταση. 

 Στα θερµά ξηρά πετρώµατα δεν υπάρχει διαπερατότητα και, συνεπώς, δεν 

υπάρχουν ρευστά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γρανίτες, οι οποίοι έχουν 

πολύ µεγάλη πυκνότητα και είναι πλούσιοι σε ραδιενεργά στοιχεία. Για να 

δηµιουργηθεί σε αυτό το σύστηµα ένα γεωθερµικό πεδίο, πρέπει αρχικά να υπάρξει 

διαπερατότητα και να τροφοδοτηθεί το σύστηµα µε ρευστά. Για να επιτευχθεί αυτό, 

εφαρµόζεται υδραυλική διέγερση ή έκρηξη µε χηµική ή πυρηνική αντίδραση, και 

ακολούθως συνεχής ανακυκλοφορία ρευστών από την επιφάνεια µέσα από το σύστηµα. 

Στην περίπτωση της υδραυλικής διέγερσης, ανοίγεται µια γεώτρηση και διέρχεται 

ρευστό µε πολύ µεγάλη πίεση. Στην περίπτωση της χηµικής έκρηξης ή πυρηνικής 

αντίδρασης προκαλείται έκρηξη στον πυθµένα της γεώτρησης. Έτσι, δηµιουργούνται 

ρωγµές και διαπερατότητα στα στρώµατα. Στη συνέχεια, διανοίγεται και δεύτερη 

γεώτρηση πολύ κοντά στην πρώτη, που φτάνει σε λίγο µικρότερο βάθος.27 

 

2.2.5 Αξιοποίηση των γεωθερµικών πηγών 

 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πιο σηµαντική µορφή αξιοποίησης 

των γεωθερµικών πόρων υψηλής θερµοκρασίας (>150°C). Οι µέσης και χαµηλής 

θερµοκρασίας πόροι (<150°C) είναι κατάλληλοι για πολλούς διαφορετικούς τύπους 

εφαρµογών. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι το κατώτατο όριο των περίπου 20°C µπορεί να 

ξεπεραστεί, αλλά µόνο υπό ορισµένες συνθήκες, και κυρίως µε τη χρήση των αντλιών 

θερµότητας.28 

 Γενικά, οι δυνατές χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειας εξαρτώνται από τη 

θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών. Πρώτης επιλογής, βέβαια, είναι η 

ηλεκτροπαραγωγή, ως η πλέον πρόσφορη µορφή ενέργειας για µεταφορά και χρήση, 

και εφαρµόζεται πάντα για πεδία υψηλής ενθαλπίας. Για θερµοκρασίες όµως 
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χαµηλότερες των 150°C είναι οριακά οικονοµική, οπότε µπορούν να εφαρµόζονται µη 

ηλεκτρικές χρήσεις.29 

 

2.2.6 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, ανάλογα µε τη 

θερµοκρασία και τα χαρακτηριστικά των ρευστών. Οι βασικές ιδιοµορφίες της 

γεωθερµικής ηλεκτροπαραγωγής είναι:30 

1. Πρόκειται για ανοικτή διεργασία και όχι κλειστό κύκλο. Σε αντίθεση µε τη 

συνήθη ηλεκτροπαραγωγή όπου το συµπύκνωµα επαναθερµαίνεται για να επαναλάβει 

τον κύκλο, στη γεωθερµία χρησιµοποιείται το ρευστό για ένα πέρασµα από το στρόβιλο 

και ακολούθως απορρίπτεται.  

2. Οι θερµοκρασίες και πιέσεις στην είσοδο του στροβίλου είναι σαφώς 

χαµηλότερες από αυτές τις κλασσικές µονάδες. Επίσης, η πίεση στην έξοδο του 

στροβίλου είναι υψηλότερη από αυτή των αντίστοιχων µονάδων κλειστού κυκλώµατος, 

λόγω της ύπαρξης ασυµπύκνωτων αερίων που καθιστά απαγορευτική τη διατήρηση 

υψηλού κενού. Έτσι, οι αποδόσεις των γεωθερµοηλεκτρικών µονάδων είναι χαµηλότερες 

από τις συνηθισµένες. 

3. Καθώς πρόκειται για ανοικτή διεργασία, δεν ενδιαφέρει πλέον η καθαρότητα 

των γεωθερµικών ρευστών στην έξοδο του στροβίλου. Μπορεί, εποµένως, αντί του 

κλασσικού ψυγείου (εναλλάκτης θερµότητας που χρησιµοποιείται ως συµπυκνωτής) να 

χρησιµοποιείται συµπυκνωτής επαφής, βαροµετρικός, σε συνδυασµό µε πύργο ψύξης. 

4. Θα πρέπει να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα διάθεσης των γεωθερµικών 

ρευστών, αφού περάσουν από το στρόβιλο (ή και όσων παρακάµπτουν το στρόβιλο). 

 

2.2.7 Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας 

 Σύµφωνα µε την κ. Εύα Μαλεβίτη, 2012: «Η εκµετάλλευση της γεωθερµικής 

ενέργειας σε πολύ µεγάλα βάθη γίνεται µε τις γεωθερµικές αντλίες θερµότητας. 

Πρόκειται για συστήµατα υδρόψυκτων αντλιών θερµότητας σε συνδυασµό µε 

εναλλάκτες θερµότητας εδάφους ή τροφοδοτούµενες υπό υδρογεώτρηση. Η λειτουργία 
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των αντλιών βασίζεται στο γεγονός ότι χρησιµοποιούν τη θερµότητα της Γης ως πηγή 

για θέρµανση, µε τη χρήση νερού για τη µεταφορά της γήινης θερµότητας στον 

εξατµιστή της αντλίας θερµότητας. Τα ίδια συστήµατα µπορούν να παρέχουν και ψύξη, 

χρησιµοποιώντας τη Γη ως αποδέκτη θερµότητας». 

 Σύµφωνα µε έρευνα που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο, έχουν καθιερωθεί οι 

γεωθερµικές αντλίες θερµότητας ως µια µορφή τεχνολογίας που συµβάλλει στην 

αειφόρο ανάπτυξη και την ενεργειακή κατανάλωση από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

αφού καταναλώνουν 30%-50% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα συστήµατα 

αερόψυκτων αντλιών θερµότητας. Συγκεκριµένα, το νερό που τροφοδοτεί τις 

γεωθερµικές αντλίες θερµότητας είναι δυνατόν να προέρχεται από το υπέδαφος µέσω 

υδρογεωτρήσεων θερµοκρασίας 10°C έως 30°C, από επιφανειακά ύδατα (θάλασσα, 

λίµνες, ποτάµια) θερµοκρασίας 5°C έως 25°C και από εναλλάκτες θερµότητας εδάφους 

που παρέχουν 0°C έως 15°C όταν το σύστηµα επιδιώκει θέρµανση, και 20°C έως 35°C 

όταν επιδιώκει ψύξη. Όταν λειτουργούν ως συστήµατα θέρµανσης, το ζεστό νερό που 

παρέχουν έχει θερµοκρασία 30°C έως 60°C, οπότε πρέπει να συνδυαστούν µε 

συστήµατα θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας, όπως είναι τα φανκόιλς, το ενδοδαπέδιο 

σύστηµα και οι κεντρικές µονάδες παροχής αέρα µέσω αεραγωγών. Γενικά, όσο 

µικρότερη είναι η παρεχόµενη θερµοκρασία, τόσο µεγαλύτερος και ο βαθµός της 

ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος. Παρ’ όλο που η παραγωγή ηλεκτρισµού και οι 

θερµικές εφαρµογές της γεωθερµίας παρουσιάζουν µικρή ανάπτυξη, µε ετήσιο ρυθµό 

αύξησης γύρω στο 5% - 7%, η αγορά των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας γνωρίζει 

µεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια στις χώρες της κεντρικής και της βόρειας 

Ευρώπης, µε πρωτοπόρους τη Σουηδία και τη Γερµανία, όπου είναι εγκατεστηµένες 

300.000 και 130.000 αντλίες αντίστοιχα.31 

 

2.2.8 Πλεονεκτήµατα γεωθερµικής ενέργειας 

 Η γεωθερµική ενέργεια είναι µια από τις πιο καθαρές, αξιόπιστες και 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειες, η οποία έχει να κάνει µε τη χρήση της θερµότητας που 

προέρχεται από εσωτερικό της Γης. Η θερµότητα αυτή εξέρχεται στην επιφάνεια σε 

µορφή ατµού ή θερµού νερού µέσω ηφαιστειακών εκροών, ρηγµάτων του υπεδάφους, 
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κυκλοφορίας των υπόγειων υδάτων, καθώς και από φυσικούς υδάτινους ταµιευτήρες 

υψηλής θερµοκρασίας.32 

 Η χρήση της γεωθερµίας επιτυγχάνεται µε πηγάδια γεωτρήσεων, τα οποία 

αντλούν ζεστό νερό ή ατµό από τους υπόγειους υδάτινους ταµιευτήρες µε σκοπό την 

κίνηση ειδικών τουρµπινών για την δηµιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Το ψυχρό πια 

γεωθερµικό υγρό που χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία ηλεκτρικής ενέργειας 

εισάγεται ξανά στον υπόγειο ταµιευτήρα όπου αναθερµαίνεται για να 

ξαναχρησιµοποιηθεί µε νέα άντληση, δηµιουργώντας έτσι µια ισόρροπη διαδικασία 

ανακύκλωσης, η οποία είναι τελείως φιλική µε το περιβάλλον. 

 Από την άλλη πλευρά, τα γεωθερµικά συστήµατα ψύξης και θέρµανσης 

λειτουργούν µε άντληση νερού από αγωγό, ο οποίος εισχωρεί στο υπέδαφος, και µέσω 

της εκµετάλλευσης της διαφοράς θερµοκρασίας το νερό ψύχεται ή θερµαίνεται και 

έπειτα ο αέρας οδηγείται µέσω του αγωγού στο οίκηµα είτε για ψύξη είτε για 

θέρµανση. Η χρήση της γεωθερµικής ενέργειας για θέρµανση έναντι της χρήσης 

ορυκτών καυσίµων προσφέρει µια πληθώρα πλεονεκτηµάτων, καθώς ένα γεωθερµικό 

σύστηµα χρησιµοποιεί για τη λειτουργία του 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε ένα 

πεπαλαιωµένο σύστηµα ψύξης-θέρµανσης, ενώ κάνει οικονοµία σε ενέργεια κατά 50% 

µε 30% σε σχέση µε ένα καινούριο σύστηµα ψύξης-θέρµανσης. 

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η γεωθερµική ενέργεια έχει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

1. Λιγότερη µόλυνση για το περιβάλλον µε την µη χρήση ορυκτών µετάλλων. 

2. Για την κατασκευή µιας γεωθερµικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρισµού δεν 

χρειάζεται µεγάλη έκταση γης. 

3. Παρέχει αξιοπιστία, καθώς σε σχέση µε όλα τα άλλα είδη Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας, όπως την αιολική και την ηλιακή, η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να παράγει 

ηλεκτρισµό µε συνεχή διάρκεια 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να εξαρτάται από φυσικές 

αιτίες που µπορεί να την παρεµποδίσουν. 

4. Έχει χαµηλές τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος, επειδή οι µονάδες γεωθερµίας έχουν 

χαµηλό κόστος λειτουργίας.  

5. Η γεωθερµική ενέργεια είναι, στην ουσία, ανεξάντλητη. 
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6. Όπως και οι υπόλοιπες Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η γεωθερµία παρέχει 

ασφάλεια των ενεργειακών προµηθειών, µειώνοντας την εξάρτηση από συµβατικές 

πηγές καυσίµων. 

 

2.2.9 Μειονεκτήµατα γεωθερµικής ενέργειας 

 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 

«καθαλατώσεις» ή «αποσβέσεις») 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 

κατά την απελευθέρωση στο περιβάλλον επιβλαβών ουσιών.33 

• 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 και 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 
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πολυµερικών υλικών, εναλλακτών θερµότητας από τιτάνιο, Hastelloy κ.λπ., β) στην 

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

προσθήκη αναστολέων διάβρωσης, και δ) στον ορθό σχεδιασµό της µονάδας. 

• Η γεωθερµική ενέργεια θεωρείται ήπια µορφή ενέργειας, σε σχέση 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 παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

• Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί 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. Βέβαια, κατά τη φάση της 

έρευνας, της ανόρυξης των γεωτρήσεων, των δοκιµών και της κατασκευής της 

µονάδας, µπορούν να υπάρξουν διαφορές και διάθεση γεωθερµικών νερών σε 

υδάτινους αποδέκτες, καθώς και αυξηµένος θόρυβος.34 

• 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, υο 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, κ.λπ.). 

• Το διοξείδιο του άνθρακα (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 
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ευνοϊκά και µε τις εκποµπές (έµµεσες ή άµεσες) από πολλές ΑΠΕ. Το υδρόθειο (H2S), 

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

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

εκποµπές υδρόθειου ποικίλλουν από <0,5g/kWh µέχρι και 7g/kWh. 

• Η κύρια ανησυχία από τη αξιοποίηση της γεωθερµίας υψηλής ενθαλπίας 

προέρχεται από τη διάθεση των γεωθερµικών νερών στου υδάτινους αποδέκτες. Λόγω 

της υψηλής θερµοκρασίας και της περιεκτικότητάς του σε διάφορα χηµικά συστατικά, 

το γεωθερµικό ρευστό πριν διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί 

κάποια επεξεργασία και να µειωθεί η θερµοκρασία του. Τονίζεται ότι, η 

περιβαλλοντικά περισσότερο αποδεκτή µέθοδος διάθεσης των γεωθερµικών ρευστών 

είναι η επανεισαγωγή τους στο ταµιευτήρα. 

• Τέλος, συγκρινόµενη µε τις άλλες Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, 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 οποιαδήποτε µορφής ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο 

ζωής µια τεχνολογίας, αλλά και την επιβάρυνση από την κατασκευή και λειτουργία των 

µονάδων.35 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2.3.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 

 Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην 

εκµετάλλευση και τη µετατροπή της δυναµικής ενέργειας των λιµνών και της κινητικής 

ενέργειας του νερού των ποταµών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η µετατροπή αυτή γίνεται σε 

δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, µέσω της πτερωτής του στροβίλου, υφίσταται η 

µετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε µηχανική ενέργεια µε την µορφή 

περιστροφής του άξονα της πτερωτής, και στο δεύτερο στάδιο, µέσω της γεννήτριας, 

επιτυγχάνεται η µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το σύνολο των 

έργων και εξοπλισµού µέσω των οποίων γίνεται η µετατροπή της υδραυλικής ενέργειας 

σε ηλεκτρικής, ονοµάζεται «υδροηλεκτρικό έργο». 

 Η δέσµευση/αποθήκευση ποσοτήτων ύδατος σε φυσικές ή τεχνητές λίµνες, για 

ένα υδροηλεκτρικό σταθµό ισοδυναµεί πρακτικά µε αποταµίευση υδροηλεκτρικής 

ενέργειας. Η προγραµµατισµένη αποδέσµευση αυτών των ποσοτήτων ύδατος και η 

εκτόνωσή τους στους υδροστροβίλους οδηγεί στην ελεγχόµενη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με δεδοµένη την ύπαρξη κατάλληλων υδάτινων πόρων και τον επαρκή 

εφοδιασµό τους µε τις απαραίτητες βροχοπτώσεις, η υδροηλεκτρική ενέργεια 

καθίσταται µια σηµαντικότατη εναλλακτική πηγή ανανεώσιµη ενέργειας.36 

 Τα περιβαλλοντικά οφέλη ενός υδροηλεκτρικού σταθµού είναι ποικίλα. Ακόµα 

και το µειονέκτηµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξ αιτίας των µεγάλης κλίµακας 

έργων πολιτικού µηχανικού, τα οποία ένα µεγάλο υδροηλεκτρικό έργο προϋποθέτει, µε 

µια καλοσχεδιασµένη µελέτη, µπορεί να µετατραπεί σε πλεονέκτηµα. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση της λίµνης πλαστήρα, κατά την οποία ο κατακλυσµός της περιοχής 

από ύδατα µετά τη δηµιουργία του φράγµατος, δηµιούργησε ένα νέο υγροβιότοπο, ο 

οποίος σύντοµα µετατράπηκε σε πόλο τουριστικής έλξης δίνοντας ταυτόχρονα νέες 

αρδευτικές δυνατότητες στη γύρω περιοχή. 

 Τα µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα είναι κυρίως «συνεχούς ροής», 

δηλαδή δεν περιλαµβάνουν σηµαντική περισυλλογή και αποταµίευση ύδατος, και 

συνεπώς ούτε κατασκευή µεγάλων φραγµάτων και ταµιευτήρων. Γι’ αυτό τον λόγο 

γίνεται συνήθως και ο διαχωρισµός µεταξύ µικρών και µεγάλων υδροηλεκτρικών 

έργων. Ένας µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός αποτελεί ένα έργο απόλυτα συµβατό µε 
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το περιβάλλον, καθώς το σύνολο των επιµέρους παρεµβάσεων στην περιοχή 

εγκατάστασης του έργου, µπορεί να εν ταχθεί αισθητικά και λειτουργικά, στα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους.37 

 

2.3.2 Υδροηλεκτρικό σύστηµα 

 Ένα υδροηλεκτρικό σύστηµα περιλαµβάνει την πηγή του νερού, τη σωλήνωση 

όδευσης του νερού από την πηγή του στον υδροστρόβιλο, το σύστηµα ελέγχου και 

ρύθµισης της ροής, τον υδροστρόβιλο, τη γεννήτρια ρεύµατος, τον ρυθµιστή της 

γεννήτριας και τα καλώδια για τη µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

υδατόφραγµα εξασφαλίζει τη σταθερή ροή του νερού προς το σύστηµα χωρίς 

διακυµάνσεις, και ταυτόχρονα, επιτρέπει την αποθήκευση ενέργειας στον ταµιευτήρα. 

 Λόγω των σταθερών συνθηκών που επικρατούν στα συστήµατα αυτά, οι 

υδροστρόβιλοι έχουν µεγάλοι διάρκεια ζωής που φθάνει έως και 50 χρόνια, το δε 

κόστος τους αυξάνει ανάλογα µε την παροχή Q του νερού.38 

 Σηµαντικό κόστος στο σύστηµα δηµιουργεί, επίσης, η σωλήνωση κίνησης του 

νερού προς τον υδροστρόβιλο. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να έχει µεγάλη διάµετρο, 

προκειµένου να µειώνονται οι απώλειες της ενέργειας στο 1/10 του ύψους της 

υδατόπτωσης. Το κόστος του συστήµατος εξαρτάται από το µέγεθος και την ισχύ του, 

ενώ το κόστος ανά kW µειώνεται ανάλογα µε την αύξηση του ύψους της υδατόπτωσης 

και τη συνολική ισχύ της µονάδας. 

 

2.3.3 Τύποι υδροστροβίλων 

 Οι τρις βασικοί τύποι υδροστροβίλων, ανάλογα µε τη λειτουργία του κάθε 

στροβίλου, είναι οι Pelton, Francis και Kaplan. 

 Ο στρόβιλος Pelton έχει την ικανότητα να οδηγεί το νερό σε ένα ή περισσότερα 

ακροφύσια, από τα οποία εκτοξεύεται µε µεγάλες ταχύτητες στα πτερύγια της 

πτερωτής. Τα πτερύγια έχουν διαµορφωθεί σαν δύο πανοµοιότυπα δοχεία, έτσι ώστε το 

νερό να διαχωρίζεται στην αιχµηρή ακµή των δύο δοχείων και να περνά από την 

εσωτερική επιφάνειά τους, ακολουθώντας µια τοξοειδή διαδροµή και αποδίδοντας όλη 

την κινητική ενέργεια του νερού. Ο στρόβιλος Pelton χρησιµοποιείται σε µεγάλες 
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υδροηλεκτρικές µονάδες, µε µεγάλο ύψος και µικρές ποσότητες νερού. Οι στρόβιλοι 

αυτού του τύπου λειτουργούν µε µεγάλο αριθµό στροφών (3.000 ανά λεπτό) και έχουν 

βαθµό απόδοσης έως 90%. Το βασικό µειονέκτηµα του στροβίλου Pelton είναι η ταχεία 

διάβρωση των υλικών, όπως η σπήλωση του χάλυβα. 

 Ο στρόβιλος Francis αποτελεί τον συνηθέστερο τύπο στροβίλου σε 

υδροηλεκτρικά έργα µεσαίου µεγέθους. Αυτός ο στρόβιλος κινείται µε την πίεση του 

νερού στα πτερύγια της πτερωτής, στα οποία το νερό φθάνει µέσω περιµετρικού 

κοχλιοειδούς καναλιού. Ένας σταθερός τροχός που καθοδηγεί το νερό, έχει 

τοποθετηµένα πτερύγια τα οποία στρέφονται αντίθετα προς την κατεύθυνση 

προσανατολισµού των σταθερών  πτερυγίων της πτερωτής και ρυθµίζουν έτσι τη γωνία 

πρόσπτωσης και την ταχύτητα του νερού.39 

 Τέλος, ο στρόβιλος Kaplan αποτελεί µια πιο βελτιωµένη έκδοση του στροβίλου 

Francis. Η πτερωτή αυτού του στροβίλου τοποθετείται συνήθως κατακόρυφα και 

µοιάζει µε έλικα πλοίου. Τα πτερύγιά της µπορούν να περιστραφούν, επιτυγχάνοντας 

έτσι υψηλότερη απόδοση κατά τη λειτουργία του. Ο συγκεκριµένος στρόβιλος είναι 

κατάλληλος για µικρές υδροηλεκτρικές µονάδες, µε µικρό ύψος πτώσης και µικρές 

ποσότητες νερού. 

 

2.3.4 Τύποι υδροηλεκτρικών έργων 

 Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινοµούνται, ανάλογα µε το µέγεθός τους, σε µικρής 

και µεγάλης κλίµακας. Τα µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σηµαντικά 

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

υδροηλεκτρικές µονάδες µεγάλης κλίµακας απαιτούν τη δηµιουργία φραγµάτων και 

τεράστιων δεξαµενών, γεγονός που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικά, η κατασκευή φραγµάτων περιορίζει τη µετακίνηση ψαριών και της άγριας 

ζωής, και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστηµα, καθώς επεµβαίνει δραστικά στη 

µορφολογία της περιοχής. Αντίθετα, τα µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα 

εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάµια ή κανάλια, και η λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ 

µικρότερη περιβαλλοντική επιρροή. 

 Επίσης, τα µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα είναι κυρίως συνεχούς ροής, 

δηλαδή δεν συνδέονται µε σηµαντική συλλογή και αποταµίευση νερού, οπότε και δεν 
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απαιτείται κατασκευή µεγάλων φραγµάτων και ταµιευτήρων. Γι’ αυτό, οι 

υδροηλεκτρικές µονάδες ισχύος µικρότερης των 30MW χαρακτηρίζονται ως µικρής 

κλίµακας έργα. Κατά τη λειτουργία αυτών των έργων, ένα µέρος της ροής του ποταµού 

οδηγείται στον στρόβιλο για την παραγωγή µηχανικής ενέργειας, και έπειτα για τη 

µετατροπή της ηλεκτρική µέσω της γεννήτριας. Στην συνέχεια, η χρησιµοποιούµενη 

ποσότητα νερού επιστρέφει στον φυσικό ταµιευτήρα ακολουθώντας τη φυσική ροή.40 

 

2.3.5 Πλεονεκτήµατα υδροηλεκτρική ενέργειας 

 Τα κύρια πλεονεκτήµατα της υδροηλεκτρικής ενέργειας που προέρχονται από 

µονάδες µικρής και µεγάλης κλίµακας είναι τα ακόλουθα:41 

• Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αµέσως µόλις 

απαιτηθεί, σε αντίθεση µε τους θερµικούς σταθµούς που απαιτούν σηµαντικό χρόνο 

προετοιµασίας. 

• Είναι µια «καθαρή» και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, µε συνακόλουθα οφέλη, 

όπως την εξοικονόµηση συναλλάγµατος, φυσικών πόρων και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Μέσω των υδατοταµιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες 

ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειµάρρων, δηµιουργία υγροτόπων, 

περιοχών αναψυχής και αθλητισµού. 

 

2.3.6 Μειονεκτήµατα υδροηλεκτρική ενέργειας 

 Σχετικά µε τα µειονεκτήµατα της υδροηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρονται µόνο 

εκείνα που σχετίζονται µε τη δηµιουργία έργων µεγάλης κλίµακας, όπως: 

• Το µεγάλο κόστος κατασκευής φραγµάτων και εγκατάστασης εξοπλισµού, 

καθώς και ο συνήθως µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου. 

• Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου 

(συµπεριλαµβανοµένων της γεωµορφολογίας, της πανίδας και της χλωρίδας), καθώς 

και η ενδεχόµενη µετακίνηση πληθυσµών, η υποβάθµιση περιοχών και οι απαιτούµενες 
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δηµιουργίας έργων, έχει παρατηρηθεί 

σεισµικής επικινδυνότητάς τους. 

διεθνής πρακτική σήµερα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

2.4.1 Χαρακτηριστικά της ενέργειας των κυµάτων 

 Τα θαλάσσια κύµατα προκαλούνται από τον αέρα όπως φυσάει πέρα από τη 

θάλασσα. Τα κύµατα είναι µια ισχυρή πηγή ενέργειας. Το πρόβληµα είναι ότι δεν είναι 

εύκολο να χρησιµοποιηθεί αυτή η ενέργεια για να µετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια σε 

µεγάλα ποσά. Συνεπώς, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος κυµάτων είναι 

σπάνιοι. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι παραγωγής ενέργειας από τα κύµατα, αλλά µια 

από τις αποτελεσµατικότερες λειτουργεί όπως µια µηχανή κυµάτων πισινών. Έτσι, σε 

µια πισίνα, ο αέρας φυσιέται µέσα και έξω από µια µηχανή εκτός από τη λίµνη, η οποία 

κάνει το νερό να µετακινείται πάνω κάτω, προκαλώντας τα κύµατα.43 

 Παρόµοια, σε ένα σταθµό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος κυµάτων, η άφιξη 

των κυµάτων προκαλεί άνοδο και πτώση του νερού εντός του θαλάµου του σταθµού, το 

οποίο προκαλεί τον αέρα να κινείται µέσα και έξω από µια τρύπα στην κορυφή του 

θαλάµου. Σε αυτήν την τρύπα, τοποθετείται µία τουρµπίνα, η οποία γυρίζει µε την 

κίνηση του αέρα µέσα έξω, µε αποτέλεσµα η τουρµπίνα να λειτουργεί ως γεννήτρια. 

Ένα πρόβληµα σε αυτό το σχέδιο είναι ο κινούµενος αέρας µπορεί να είναι πολύ 

θορυβώδης, εκτός και εάν εγκατασταθεί στο στρόβιλο σιγαστήρας. Το σύστηµα 

εκµεταλλεύεται την ταχύτητα του κύµατος, το ύψος, το βάθος και τη ροή κάτω από το 

πλησιάζον κύµα, παράγοντας κατά συνέπεια την ενέργεια αποτελεσµατικότερα και 

φθηνότερα από άλλα θαλάσσια κύµατα και τις υπόλοιπες συµβατικές τεχνολογίες. 

 

2.4.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την παλίρροια 

 Κατά την διάρκεια των προηγούµενων σαράντα ετών, έχει υπάρξει σταθερό 

ενδιαφέρον για την εκµετάλλευση της παλιρροιακής δύναµης. Αρχικά, αυτό το 

ενδιαφέρον εστιάστηκε στις εκβολές, όπου οι µεγάλοι όγκοι του ύδατος περνούν µέσω 

των στενών καναλιών που παράγουν υψηλές τρέχουσες ταχύτητες. Οι µηχανικοί 

θεώρησαν ότι εµποδίζοντας τις εκβολές µε ένα φράγµα και οδηγώντας το νερό µέσω 

των στροβίλων, θα ήταν ένας αποτελεσµατικός τρόπος να παραχθεί η ηλεκτρική 

ενέργεια. Αυτό αποδείχθηκε από την κατασκευή ενός παλιρροιακού φράγµατος στο ST 

Malo στη Γαλλία στον ποταµό La Rance στα µέσα της δεκαετίας του ’60. 
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 Παλιρροιακός σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής είναι ένας ηλεκτρικός σταθµός 

ισχύος, ο οποίος µετατρέπει την ενέργεια των παλιρροιών της θάλασσας σε ηλεκτρική 

ενέργεια. 

 Ωστόσο, οι παλιρροιακοί φράκτες είναι αποτελεσµατικά φράγµατα που 

εµποδίζουν εντελώς ένα κανάλι. Εάν επεκτείνονται πέρα από το στόµα µιας εκβολής, 

µπορούν να είναι περιβαλλοντικά καταστρεπτικοί. Το πλεονέκτηµα ενός παλιρροιακού 

φράκτη είναι ότι όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισµός (γεννήτριες και µετασχηµατιστές) 

µπορεί να κρατηθεί ψηλά επάνω από το νερό. Επίσης, µε τη µείωση της διατοµής του 

καναλιού, η τρέχουσα ταχύτητα µέσω των στροβίλων αυξάνεται σηµαντικά.44 

 Από την άλλη πλευρά, οι παλιρροιακοί στρόβιλοι είναι ο κύριος ανταγωνιστής 

των παλιρροιακών φρακτών. Μοιάζουν µε µία υποβρύχια τουρµπίνα και προσφέρουν 

διάφορα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον παλιρροιακό φράκτη. Είναι λιγότερο 

καταστρεπτικοί στην άγρια φύση, επιτρέποντας στις µικρές βάρκες να συνεχίσουν να 

χρησιµοποιούν την περιοχή, και έχουν πολύ χαµηλότερες υλικές απαιτήσεις από τον 

παλιρροιακό φράκτη. 

  

2.4.3 Πλεονεκτήµατα ενέργειας κυµάτων 

 Η ενέργεια από τα κύµατα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:45 

• Είναι δωρεάν, καθώς δεν χρησιµοποιείται κανένα είδος καύσιµης ύλης. 

• ∆εν είναι ακριβή η λειτουργία και η συντήρηση των µονάδων παραγωγής 

ενέργειας µέσω των θαλάσσιων κυµάτων. 

• Είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς κατά τη λειτουργία της µονάδας δεν 

συνεπάγονται απόβλητα. 

• ∆ίνεται η δυνατότητα παραγωγής ενός µεγάλου ποσού ενέργειας. 

• Αποθέµατα της πρώτης ύλης (νερό) υπάρχουν σε αφθονία σε παγκόσµια 

κλίµακα, αφού υδάτινο είναι το 75% της επιφάνειας του πλανήτη Γη. 

• Μικρό το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην έρευνα, την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία µια τέτοιας µονάδας. 
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• Μια µονάδα ενέργειας από τα κύµατα δεν δηµιουργεί προβλήµατα στις 

µετακινήσεις των ψαριών (εκτός από τα παλιρροιακά φράγµατα). 

• Η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

προστατευόµενων υδάτινων περιοχών, οι οποίες είναι ελκυστικές για διάφορα είδη 

ψαριών και υδρόβιων πουλιών. 

 

2.4.4 Μειονεκτήµατα ενέργειας κυµάτων 

 Τα µειονεκτήµατα της ενέργειας των κυµάτων συνοψίζονται ως εξής:46 

• Η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται από τη δύναµη των κυµάτων, όπου άλλες 

φορές απαιτούνται µεγάλα ποσά ενέργειας και άλλες µηδενικά. Αντίστοιχα, στην 

παλίρροια, η παραγωγή της ενέργειας εξαρτάται από την κίνηση των υδάτων. 

• Απαιτείται προσεκτική επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της µονάδας, 

καθώς θα πρέπει να υπάρχουν δυνατά κύµατα ή να εµφανίζονται τα φαινόµενα της 

παλίρροιας και της άµπωτης. 

• Πολλές από τις εγκαταστάσεις είναι θορυβώδης. 

• Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται µε ειδικό τρόπο, ώστε να 

αντέχουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα αντιµετωπίσουν. 

• Το κόστος µεταφοράς της παραγόµενης ενέργειας στη στεριά είναι πολύ υψηλό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2.5.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της αιολικής ενέργειας 

 Η αιολική ενέργεια είναι µία µορφή ενέργειας, που δηµιουργείται έµµεσα από 

την ηλιακή ακτινοβολία. Η ανοµοιόµορφη θέρµανση της επιφάνειας της γης από το 

ήλιο προκαλεί τη µετακίνηση µεγάλων µαζών αέρα από τη µία περιοχή στην άλλη, 

δηµιουργεί δηλαδή τους ανέµους. Ο άνεµος είναι δυνατό να περιστρέφει ανεµοτροχούς, 

να προωθεί ιστιοφόρα πλοία ή να κινεί αντικείµενα, µπορεί δηλαδή η ενέργειά του να 

καταστεί εκµεταλλεύσιµη.47 

 Η πηγή αυτής της ενέργειας είναι πρακτικά ανεξάντλητη, ανανεούµενη 

συνεχώς, γι’ αυτό και ονοµάζεται ανανεώσιµη. Εάν υπήρχε η δυνατότητα µε τη 

σηµερινή τεχνολογία να καταστεί εκµεταλλεύσιµο το συνολικό αιολικό δυναµικό της 

γης, εκτιµάται ότι η παραγόµενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεµο, θα 

ήταν υπερδιπλάσια από τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια της ανθρωπότητας στο ίδιο 

διάστηµα. Όµως, µόνο ένα µικρό ποσοστό της τεράστιας αυτής ποσότητας ενέργειας 

είναι σήµερα εκµεταλλεύσιµη. Εντούτοις, υπολογίζεται ότι στο 25% της επιφάνειας της 

γης επικρατούν άνεµοι µέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5,1 µέτρα το δευτερόλεπτο, 

σε ύψος 10 µέτρων πάνω από το έδαφος. Όταν σε µια περιοχή οι άνεµοι πνέουν µε 

ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτήν την τιµή, τότε το αιολικό δυναµικό του τόπου 

θεωρείται εκµεταλλεύσιµο και οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις µπορούν να καταστούν 

οικονοµικά βιώσιµες, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. 

 

2.5.2 Τεχνολογία ανεµογεννητριών 

 Τα σύγχρονα συστήµατα εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας αφορούν 

σχεδόν αποκλειστικά µηχανές που µετατρέπουν την ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρική 

και ονοµάζονται «ανεµογεννήτριες». Υπάρχουν πολλών ειδών ανεµογεννήτριες, οι 

οποίες κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

• Τις ανεµογεννήτριες µε οριζόντιο άξονα, των οποίων ο δροµέας είναι τύπου 

έλικας και στις οποίες ο άξονας µπορεί να περιστρέφεται ώστε να βρίσκεται συνεχώς 

παράλληλα προς τον άνεµο. 
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Ανεµογεννήτρια οριζόντιου άξονα 

 

 

• Τις ανεµογεννήτριες µε κατακόρυφο άξονα, ο οποίος παραµένει σταθερός. 

 

Ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα 

 

 

 Σήµερα, στην παγκόσµια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεµογεννήτριες 

οριζόντιου άξονα. Μια τυπική ανεµογεννήτρια οριζόντιου άξονα αποτελείται από:48 
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� Το δροµέα, µε δύο ή τρία πτερύγια συνήθως, πολύ σπάνια και µε ένα, τα οποία 

κατασκευάζονται από ενισχυµένο πολυεστέρα. Τα πτερύγια προσδένονται πάνω σε µια 

πλήµνη, είτε σταθερά είτε µε τη δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από τον διαµήκη 

άξονά τους, µεταβάλλοντας το βήµα πτερύγωσης. 

� Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, αποτελούµενο από τον κύριο άξονα, τα 

έδρανά τους και το κιβώτιο πολλαπλασιασµού στροφών, το οποίο προσαρµόζει την 

ταχύτητα περιστροφής του δροµέα στη σύγχρονη ταχύτητα της ανεµογεννήτριας. Η 

ταχύτητα περιστροφής παραµένει σταθερή κατά την κανονική λειτουργία της µηχανής. 

� Την ηλεκτρογεννήτρια, σύγχρονη ή επαγωγική, µε 4 ή 6 πόλους, η οποία 

συνδέεται µε την έξοδο του κιβωτίου πολλαπλασιασµού στροφών µέσω ενός ελαστικού 

ή υδραυλικού συνδέσµου. 

� Το σύστηµα πέδης, το οποίο είναι ένα συνηθισµένο δισκόφρενο που 

τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα της γεννήτριας. 

� Το σύστηµα προσανατολισµού, το οποίο αναγκάζει συνεχώς τον άξονα 

περιστροφής του δροµέα να βρίσκεται παράλληλα µε τη διεύθυνση του ανέµου. 

� Τον πύργο, επάνω στον οποίο εδράζεται όλη η ηλεκτροµηχανολογική 

εγκατάσταση. Ο πύργος είναι συνήθως µεταλλικός, σωληνωτός ή δικτυωτός και, 

σπανίως, από οπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ το ύψος του είναι τέτοιο, ώστε ο δροµέας να 

δέχεται την αδιατάρακτη από το έδαφος ροή του ανέµου. 

� Τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι 

στη βάση του πύργου. Το σύστηµα ελέγχου ρυθµίζει όλες τις λειτουργίες της 

ανεµογεννήτριας. 
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2.5.3 Συστήµατα αιολική ενέργειας 

 Τα συστήµατα αιολικής ενέργειας, όπως προαναφέρθηκε, µπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο τύπους, ανάλογα µε τον τρόπο περιστροφής του άξονα της 

τουρµπίνας. Στον πρώτο τύπο, ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος σε σχέση µε την 

επιφάνεια του εδάφους, ενώ στον δεύτερο τύπο ο άξονας περιστροφής είναι οριζόντιος. 

Τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα σε ποσοστό 95% των διαθέσιµων συστηµάτων αιολικής 

ενέργειας, είναι εκείνα στα οποία ο άξονας περιστρέφεται οριζόντια. Κάθε 

ανεµογεννήτρια αποτελείται από υποσυστήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν τις λεπίδες, 

τον µηχανισµό περιστροφής, τον µετασχηµατιστή για την µετατροπή της κινητικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική, τον πυλώνα στήριξης, καθώς και τη βάση για την έδραση και 

στήριξή του.49 

 Τα αιολικά πάρκα αποτελούν την πιο οικονοµική εφαρµογή αιολικής ενέργειας, 

διότι το κόστος κατασκευής και συντήρησης µειώνεται σηµαντικά από τα µεγάλα ποσά 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρόλο που πολλά αιολικά πάρκα τοποθετούνται σε 

υψώµατα, η απαίτησή τους για µεγάλης έκτασης εγκατάσταση, ιδίως σε χώρες µε µικρή 

γεωγραφική έκταση, οδήγησε την τοποθέτησή τους σε παράλιες ακτές ή ανοιχτά της 

θάλασσας. Τα αιολικά πάρκα στη θάλασσα αποτελούν τη µοναδική διέξοδο για χώρες 

στις οποίες δεν επαρκεί ο χώρος για την εγκατάστασή τους. Και σε αυτήν την 

περίπτωση, το µεγάλο κόστος κατασκευής στη θάλασσα αντισταθµίζεται από την 

ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή ενέργειας. το πρώτο αιολικό πάρκο που κατασκευάστηκε 

ανοιχτά της θάλασσας το 1991 ήταν στο Vindeby της ∆ανίας, το οποίο περιελάµβανε 

11 ανεµογεννήτριες. Το πάρκο αυτό συνδέθηκε µε µια καινοτόµο ανάπτυξη της 

αιολικής ενέργειας και σύντοµα άρχισε να αντιγράφεται από άλλες χώρες. 

 

2.5.4 Χρήση της αιολικής ενέργειας 

 Η αιολική ενέργεια χρησιµοποιούνταν σε µεγάλη έκταση στο παρελθόν, κυρίως 

για άρδευση. Συγκεκριµένα, πάνω από την αρδευτική γεώτρηση εγκαθίστατο 

ανεµοκινητήρας, ο οποίος µετέδιδε την περιστροφική κίνηση του οριζόντιου άξονα της 

πτερωτής του σε περιστροφική κίνηση κατακόρυφου άξονα που έφθανε ως τη 

γεώτρηση, κινώντας αντίστοιχα την αντλία. Η επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής 
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ενέργειας, όµως, και στις αγροτικές περιοχές εκτόπισε σε µεγάλο βαθµό αυτές τις 

εφαρµογές µε την εγκατάσταση ηλεκτρικών αντλιών. Με την πρώτη ενεργειακή κρίση 

όµως (1973), ανανεώθηκε διεθνώς το ενδιαφέρον της βιοµηχανίας και των 

πανεπιστηµιακών ερευνητικών οµάδων για την αιολική ενέργεια. Τότε, άρχισαν να 

εµφανίζονται τα πρώτα εµπορικά µοντέλα, ∆ανικής και Αµερικάνικης κυρίως 

κατασκευής, µε µέση ισχύ ανά ανεµογεννήτρια που δεν υπερέβαινε τα 50KW και ύψος 

πυλώνα που έφθανε τα 15m. Σήµερα, η βιοµηχανία ανεµογεννητριών έχει εξελιχθεί 

εξαιρετικά, µε µέση ισχύ ανά µονάδα τα 1.000KW και µε διάµετρο πτερωτής 50m.50 

 Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας για 

παραγωγή ηλεκτρισµού ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας το ’80 από τη ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) και στα µέσα της δεκαετίας του 1990 δόθηκε µεγάλη 

ώθηση µε τη διευκόλυνση επενδύσεων από ιδιώτες µε τον Ν.2244/94. Σήµερα, η 

συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φθάνει τα 331MW, στα οποία έχει προστεθεί και η 

ισχύς των τεσσάρων νέων αιολικών πάρκων (συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 

55MW) στη Θράκη, που τέθηκαν σε λειτουργία το 2003. 

 Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η εγκατεστηµένη αιολική ισχύς ανά χώρα (σε 

MW) µέχρι την 31/12/2011, ενώ φαίνεται ο η Ελλάδα καταλαµβάνει την όγδοη θέση 

στον κόσµο στην αιολική ισχύ ανά εκατοµµύριο κατοίκους µε 151,01MW. 

 

Εγκατεστηµένη αιολική ισχύς ανά χώρα (σε MW) µέχρι την 31/12/2011 

Χώρα Ισχύς σε MW 

∆ανία 693,14 

Ισπανία 469,28 

Πορτογαλία 386,59 

Ιρλανδία 355,47 

Γερµανία 355,00 

Σουηδία 312,79 

Καναδάς 151,22 

Ελλάδα 151,01 

Ηνωµένες Πολιτείες 149,58 
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Νέα Ζηλανδία 140,56 

Ολλανδία 139,10 

Αυστρία 128,24 

Ιταλία 113,29 

Βρετανία 105,04 

Γαλλία 104,06 

Βέλγιο 98,44 

Αυστραλία 97,02 

Πράσινο Ακρωτήριο 48,79 

Κίνα 46,29 

Πολωνία 47,97 
51 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

2.6.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 

 Όπως αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας»52, «η 

βιοµάζα είναι το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειµµάτων 

βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών και 

ζωικών ουσιών), τη δασοπονία και τις συναφείς τους βιοµηχανίες, 

συµπεριλαµβανοµένων της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, καθώς και το 

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων». 

 Αυτό σηµαίνει ότι, µε κατάλληλη βιοµηχανική επεξεργασία, η πρόσφατη 

συγκοµισµένη βιοµάζα µπορεί να µετατραπεί σε ισοδύναµο του φυσικού αερίου και 

των υγρών και στερεών ορυκτών καυσίµων. Με τη χρήση διαφόρων διαδικασιών 

µετατροπής, όπως η καύση, η αεριοποίηση και η πυρόλυση, η βιοµάζα µπορεί να 

µετατραπεί σε «βιο-καύσιµα» για τις µεταφορές, «βιο-θερµότητα» ή «βιο-ηλεκτρισµό». 

 Η βιοµάζα είναι µια παλιά πηγή ενέργειας, που τη χρησιµοποιεί ο άνθρωπος από 

την εποχή που χρησιµοποιεί τη φωτιά και αποτέλεσε την κυριότερη πηγή ενέργειας 

µέχρι τον προηγούµενο αιώνα. Ακόµη και σήµερα αποτελεί σηµαντικότατη πηγή, 

καλύπτοντας κατά µέσο όρο το 14% των παγκοσµίων αναγκών σε πρωτογενή ενέργεια. 

 Η βιοµάζα δεν είναι τίποτε άλλο, από µία δεσµευµένη και αποθηκευµένη µορφή 

της ηλιακής ενέργειας, που επιτυγχάνεται από το φυτικό κόσµο µε τη φωτοσύνθεση. 

Αρχικά, η χλωροφύλλη των φυτών δεσµεύει την ηλιακή ενέργεια, αντλώντας διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2) από την ατµόσφαιρα, καθώς και νερό και ανόργανα συστατικά από 

το έδαφος, και παράγει διάφορες οργανικές ενώσεις. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά 

η βιοµάζα, µετά την επεξεργασία και τη χρήση της.53 

 Με τη βοήθεια θερµοχηµικών (σε υψηλές θερµοκρασίες) ή βιοχηµικών (µε τη 

δράση µικροοργανισµών) διεργασιών, η βιοµάζα µπορεί να µετατραπεί σε στερεά, υγρά 
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ή αέρια καύσιµα, τα λεγόµενα «βιοκαύσιµα». Τα καύσιµα αυτά χρησιµοποιούνται για 

παραγωγή θερµότητας, ψύξης, ηλεκτρισµού, καθώς και ως υγρά καύσιµα µεταφορών. 

 Σηµειώνεται ότι, το µεγάλο ενεργειακό δυναµικό, που διαθέτει η βιοµάζα, 

παρέµενε ως τώρα σε µεγάλο ποσοστό ανεκµετάλλευτο, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες 

χώρες. Σήµερα, λόγω της συµβατότητας των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, που 

προκαλεί η παραγωγή ενέργειας από αυτά, η ανθρωπότητα επανέρχεται βαθµιαία και 

στην παλαιότατη αυτή πηγή ενέργειας. 

 Επειδή το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που παράγεται κατά την καύση των 

συµβατικών καυσίµων (γαιανθράκων, πετρελαίου) και ελκύεται στην ατµόσφαιρα, 

συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, δηλαδή στην αύξηση της θερµοκρασίας 

του πλανήτη, διαγράφονται µεγάλοι κίνδυνοι οικολογικών αναστατώσεων. Η βιοµάζα 

από αυτής της πλευράς πλεονεκτεί έναντι των συµβατικών  καυσίµων, διότι ενώ κατά 

την καύση της παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, κατά την παραγωγή βιοµάζας 

επαναδεσµεύονται ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα µέσω φωτοσύνθεσης.54 

 Επίσης, τα συµβατικά καύσιµα, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε θείο, 

συµβάλλουν στη δηµιουργία όξινης βροχής, που έχει προκαλέσει µεγάλες ζηµιές στα 

δάση του πλανήτη Γη, αλλά και στα µάρµαρα των µνηµείων. Η βιοµάζα δεν δηµιουργεί 

παρόµοια προβλήµατα, δεδοµένου ότι η περιεκτικότητά της σε θείο είναι ασήµαντη. 

 

2.6.2 Είδη βιοµάζας 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό της βιοµάζας για παραγωγή προέρχεται από φυτικό 

υλικό, καθώς και από τα ζωικά προϊόντα. Παρακάτω, παρουσιάζονται δύο από τις 

σηµαντικότερες κατηγορίες ενέργειας από βιοµάζα, η βιοµάζα από ενεργειακές 

καλλιέργειες και η βιοµάζα από υπολείµµατα και απόβλητα.55 
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2.6.2.1 Βιοµάζα από ενεργειακές καλλιέργειες 

 Η βιοµάζα που συγκοµίζεται από καλλιέργειες ενεργειακών φυτών µπορεί να 

προέρχεται τόσο από τον γεωργικό τοµέα όσο και από τον δασικό τοµέα. 

Συγκεκριµένα:56 

 

• Ετήσιες καλλιέργειες αγρωστωδών φυρών 

 Τα αγρωστώδη (µονοκοτυλήδονα) φυτά αποτελούν το µεγαλύτερο αντικείµενο 

καλλιέργειας της σύγχρονης γεωργίας ευρείας κλίµακας. Οι ετήσιες καλλιέργειες 

αγρωστωδών περιλαµβάνουν δηµητριακά, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώµη, τη 

σίκαλη και άλλα δευτερεύοντα σιτηρά, όπως ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµα και 

κτηνοτροφικά φυτά, όπως το τριφύλλι. 

 Οι σπόροι από αυτές τις καλλιέργειες δηµητριακών, οι βολβοί και τα στελέχη 

άλλων φυτών είναι δυνητικά µια καλή πηγή αµύλου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σε τεχνολογικές διεργασίες για την παραγωγή βιοκαυσίµων ή την παραγωγή ενέργειας. 

η επιλεκτική γενετική βελτίωση (ιδιαίτερα για τις «µη τροφικές καλλιέργειες») έχει 

χρησιµοποιηθεί για να αλλάξει, σε σχέση µε τη βιοµάζα, την αναλογία σπόρος/φυτό σε 

πολλά είδη, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλες αυξήσεις στην παραγωγή σπόρου. 

 

• Πολυετείς καλλιέργειες αγρωστωδών φυτών 

 Αυτό το είδος της βιοµάζας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ενέργειας, όταν τα οικονοµικά της εκµετάλλευσης είναι βιώσιµα. Τα είδη µε 

καλαµοειδή βλαστό (όπως το καλάµι και το Elephant-grass) είναι παραδείγµατα 

καλλιεργειών µε αγρωστώδη φυτά που µπορούν να κάνουν καλή χρήση των θρεπτικών 

ουσιών, µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας της βιοµάζας. Την ίδια όµως 

στιγµή, κάποια άλλα αγρονοµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν αδύνατα ακόµη 

σηµεία, όπως η στειρότητα των ανθέων, το υψηλό κόστος εγκατάστασης των 

καλλιεργειών, η χαµηλή σχετική µηχανοποίηση της συγκοµιδής, η υψηλή υγρασία κατά 

τη διάρκεια της συγκοµιδής του προϊόντος και η υψηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. 

 Η αγριαγκινάρα και ο µίσχανθος είναι άλλες ενεργειακές καλλιέργειας µε 

µεσογειακά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και χαµηλές απαιτήσεις σε νερό. Για τον λόγο 
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αυτό, συγκεντρώνουν υψηλό ενδιαφέρον και διεξάγονται ερευνητικές δραστηριότητες 

στα πεδία της αγρονοµίας και της γενετικής µε προγράµµατα βελτίωσης. 

 

• Καλλιέργειες ελαιούχων φυτών 

 Οι καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων περιλαµβάνουν τις ετήσιες καλλιέργειες 

φυτών µε ελαιούχους σπόρους και τις πολυετείς καλλιέργειες ελαιούχων δέντρων. Από 

αγρονοµικής άποψης, οι καλλιέργειες ελαιούχων φυτών έχουν µια εξελικτική ιστορία, 

διαφορετικά από τις καλλιέργειες των δηµητριακών και, εποµένως, µπορούν να 

προσφέρουν ένα πρόσθετο όφελος, ως καλλιέργειες αµειψισποράς, στη µείωση των 

παθογόνων παραγόντων του εδάφους και των φυτών. 

 Οι πιο αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες ελαιούχων φυτών στις Ευρωπαϊκές 

περιοχές είναι η ελαιοκράµβη και ο ηλίανθος. Τα φυτικά έλαια συνήθως εξάγονται 

µέσω µηχανικής συµπίεσης ή και διαλυτών, και χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή 

τροφίµων, σαπουνιών και καλλυντικών. Το έλαιο σε αυτές τις καλλιέργειες, συνήθως 

περικλείει και άλλα συστατικά των σπόρων (πρωτεΐνη ή άµυλο) ως µέρος της ροής 

εσόδων των καλλιεργειών. Το λιγνοκυτταρινούχο τµήµα των ελαιούχων φυτών, το 

οποίο χρησιµοποιείται παραδοσιακά ως στρωµνή ή ζωοτροφή, µπορεί επίσης να καεί 

για την παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού, ενώ τα φυτικά έλαια µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε υψηλότερης αξίας εφαρµογές παραγωγής ενέργειας, ιδιαίτερα ως 

υποκατάστατο του ντίζελ. 

 Τα φυτικά έλαια που προέρχονται από αυτές τις καλλιέργειες και 

τροποποιούνται µε χρήση µεθυλεστέρων ονοµάζονται κοινώς «βιοντίζελ» και είναι σε 

µεγάλο βαθµό υποψήφια για να καταστούν εναλλακτικό καύσιµο του ντίζελ. 

 

• Καλλιέργειες ελαιούχων δέντρων 

 Υπάρχουν ορισµένες καλλιέργειες δέντρων που παράγουν έλαια. Όπως το 

φοινικέλαιο, το λάδι καρύδας και το λάδι του macadamia (τροπικό δέντρο που φύεται 

κυρίως στην Αυστραλία). Στις ανεπτυγµένες χώρες χρησιµοποιείται κυρίως το 

φοινικέλαιο για την παραγωγή τόσο του βρώσιµου ελαίου όσο και των βασικών 

προϊόντων για το βιοντίζελ. Όµως, η εκτεταµένη χρήση των βρώσιµων ελαίων µπορεί 

να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα, όπως πείνα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η 

διπλή χρήση του φοινικέλαιου αυξάνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των αγορών των 
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βρώσιµων ελαίων και των βιοκαυσίµων, µε µια επακόλουθη αύξηση των τιµών των 

φυτικών ελαίων στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

 Η χρήση µη βρώσιµων φυτικών ελαίων, σε σύγκριση µε τα βρώσιµα έλαια, 

είναι πολύ σηµαντική στις αναπτυσσόµενες χώρες, λόγω της τεράστιας ζήτησης για 

βρώσιµα έλαια ως τρόφιµα, τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά προς το παρόν, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για καύσιµα. 

 Οι καλλιέργειες ελαιούχων δέντρων µε χαµηλότερη διατροφική αξία µπορούν 

να αποτελέσουν ένα πόρο για την παραγωγή ενέργειας και, ως καλλιέργειες πολυετών 

φυτών, παρέχουν οφέλη σχετικά µε την κατανάλωση νερού και τη µείωση του 

διοξειδίου του άνθρακα. Οι καλλιέργειες που δεν παράγουν τροφή δεν θα εµφανίσουν 

υψηλές αυξήσεις τιµών, συνδεόµενες µε την προµήθεια και τη ζήτηση τροφίµων. 

 

• Καλλιέργειες λιγνοκυτταρινούχων φυτών 

 Το καλαµπόκι και η σόγια είναι µονοετή φυτά. Οι διάφορες µορφές 

λιγνοκυτταρινούχων ενεργειακών καλλιεργειών είναι συνήθως πολυετείς. Οι 

καλλιέργειες λιγνοκυτταρινούχων φυτών περιλαµβάνουν πολυετείς καλλιέργειες 

αγρωστωδών φυτών και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. 

 Τα αγρωστώδη είδη περιλαµβάνουν καλλιέργειες όπως το switchgrass (Panicum 

virgatum), η φάλαρη (Phalaris arudinaces) και ο µόσχανθος (Miscanthus spp.). Στην 

κατηγορία των πλατύφυλλων µε σκληρό ξυλώδη κορµό περιλαµβάνονται είδη, όπως η 

ιτιά (Salix spp.), η λεύκη (Populus spp.), ο ευκάλυπτος και άλλα. Μεταξύ αυτών, η 

λεύκη, ο µίσχανθος και το switchgrass έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερη προσοχή για την 

υψηλή απόδοσή τους σε βιοµάζα, την αποτελεσµατική αξιοποίηση των θρεπτικών 

στοιχείων, τη µικτή πιθανότητα διάβρωσης του εδάφους, την ικανότητα δέσµευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα και τη µείωση στις απαιτήσεις εισροών ορυκτών καυσίµων σε 

σύγκριση µε της ετήσιες καλλιέργειες. 

 

2.6.2.2 Βιοµάζα από υπολείµµατα και απόβλητα 

 Η ανάλυση της βιοµάζας από υπολείµµατα και απόβλητα είναι πιο πολύπλοκη, 

εξαιτίας της πολυµορφίας των υπό διαχείριση υλικών και των διαφορετικών τοµέων 

προέλευσής του (π.χ. από τη γεωργία µέχρι τον αστικό τοµέα). Σύµφωνα µε την Οδηγία 

2008/98/Ε.Κ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα «παραπροϊόντα» διαφέρουν από τα 

«απόβλητα». Έτσι, «παραπροϊόντα» είναι όλο το υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
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εκ νέου, ενώ τα «απόβλητα» ορίζονται ως τα υλικά που έφτασαν στο τέλος του κύκλου 

παραγωγής και δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν». 

 Τα απόβλητα υλικά παράγονται κατά τις παραγωγικές διεργασίες στις 

βιοµηχανίες και από τα αστικά απόβλητα. Το τυπικό ενεργειακό τους περιεχόµενο 

κυµαίνεται από 10,5 έως 11,5 MJ/κιλό. Οι πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων 

διαφέρουν µεταξύ των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, µεταξύ των 

αστικών και αγροτικών περιοχών και µεταξύ των οικιακών και βιοµηχανικών 

παραγωγών. 

 Η αρχική κατάσταση µιας αναπτυσσόµενης χώρας στον τοµέα της διαχείρισης 

των αποβλήτων διαφέρει από εκείνη των βιοµηχανικών χωρών. Η µεταφορά µιας 

εφαρµοσµένης τεχνολογίας από τη µία χώρα στην άλλη, µπορεί να µην είναι αρκετά 

κατάλληλη, παρότι αυτή θεωρείται τεχνικά βιώσιµη ή οικονοµικά προσιτή. Είναι πολύ 

σηµαντικό να κατανοηθούν οι τοπικοί παράγοντες, όπως:57 

o τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και οι εποχιακές διακυµάνσεις του κλίµατος 

o οι κοινωνικές πτυχές, η πολιτιστική στάση απέναντι στα στερεά απόβλητα, και 

τα πολιτικά θεσµικά όργανα 

o η επίγνωση των πιο προφανών περιορισµών στους πόρους που συχνά υπάρχουν 

 

 Η ιεραρχία των αποβλήτων αναφέρεται στη µείωση, την επαναχρησιµοποίηση 

και την ανακύκλωση, αλλά και την ταξινόµηση των στρατηγικών διαχείρισης των 

αποβλήτων, σύµφωνα µε την εφικτότητά τους όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων. Στόχος της ιεραρχίας των αποβλήτων είναι η απόληψη της µέγιστης 

πρακτικά ωφέλειας από τα προϊόντα, ώστε να δηµιουργηθεί το ελάχιστο ποσό 

αποβλήτων. 

 Μέρος της βιοµάζας χαρακτηρίζεται επίσης ως απόβλητα που προέρχονται από 

βιοµηχανικές, γεωργικές, δασικές και αστικές δραστηριότητες. Η έννοια της «ιεραρχίας 

των αποβλήτων» είναι απλή στην εφαρµογή για όλα τα απόβλητα ή τα υπολείµµατα 

που συµπεριλαµβάνονται στον τοµέα της βιοµάζας. 

 Στο δυναµικό της βιοµάζας, που προέρχονται από υπολείµµατα και απόβλητα 

περιλαµβάνονται τα φυτικά και τα ζωικά υπολείµµατα. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα 
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γεωργικά υπολείµµατα, όπως το άχυρο, οι φλούδες λαχανικών/φρούτων, τα 

υπολείµµατα των δασικών εκµεταλλεύσεων, όπως στρώµατα φύλλων και υπολείµµατα 

πριστηρίων, τα απόβλητα τροφίµων και συστατικά της βιοµάζας από τα αστικά στερεά 

απόβλητα. Από αυτά τα απόβλητα µπορεί να παραχθεί ενέργεια, επειδή σε παγκόσµιο 

επίπεδο περιέχονται σε αυτά πολλά δισεκατοµµύρια τόνοι βιοµάζας. 

 Για την µετατροπή των υπολειµµάτων ή των αποβλήτων σε ενέργεια υπάρχουν 

διαθέσιµες διάφορες επιλογές. Οι τεχνολογίες αυτές είναι η υγειονοµική ταφή, η 

αποτέφρωση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση, η αναερόβια χώνευση και άλλες. 

 

Βιογενή απόβλητα του αστικού και του βιοµηχανικού τοµέα 

 Τα απόβλητα από βιοµηχανικές και αστικές πηγές αποτελούν µια ελκυστική 

πηγή βιοµάζας (ειδικά εάν θεωρηθεί το οργανικό κλάσµα, το οποίο ονοµάζεται 

«βιογενές κλάσµα»), επειδή το υλικό έχει ήδη συλλεχθεί και µπορεί να αποκτηθεί µε 

αρνητικό κόστος, λόγω των τελών αποµάκρυνσης του (δηλαδή, οι πηγές θα πρέπει να 

πληρώσουν για να απαλλαγούν από τα απόβλητα).58 

 Σύµφωνα µε την βασική αρχή της «Ιεραρχίας των Αποβλήτων», η 

επαναχρησιµοποίηση µέρους του βιογενούς κλάσµατος των αστικών και βιοµηχανικών 

αποβλήτων θα µπορούσε να είναι µια ενδιαφέρουσα εφαρµογή ανάκτησης της βιοµάζας 

για παραγωγή ενέργειας µε την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων για την 

παραγωγή βιοκαυσίµων. Η παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα µαγειρικά έλαια για 

µερική υποκατάσταση του πετρελαίου ντίζελ είναι ένα από τα µέτρα για την επίλυση 

του διττού προβλήµατος της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της έλλειψης ενέργειας. 

 

Υπολείµµατα και απόβλητα του γεωργικού τοµέα 

 Τα κυριότερα γεωργικά υπολείµµατα περιλαµβάνουν υπολείµµατα των 

καλλιεργειών, άχυρα και φλοιούς, κουκούτσια ελιάς και κελύφη καρπών. Πιο 

συγκεκριµένα, τα υπολείµµατα µπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

• υπολείµµατα αγρού, δηλαδή το υλικό που αποµένει σε αγρούς ή οπωρώνες µετά 

τη συγκοµιδή, όπως στελέχη, µίσχοι, φύλλα και λοβοί σπόρων 
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• υπολείµµατα επεξεργασίας, δηλαδή υλικά που αποµένουν µετά την επεξεργασία 

των καλλιεργειών σε χρησιµοποιήσιµους πόρους, όπως οι φλοιοί, οι σπόροι, τα 

υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και οι ρίζες 

 

 Ορισµένα από τα γεωργικά υπολείµµατα χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές, για 

τη διαχείριση του εδάφους και στις κατασκευές. 

 

Υπολείµµατα και απόβλητα του δασικού τοµέα 

 Το µεγαλύτερο µέρος της ξυλείας που προέρχεται από τον δασικό τοµέα 

αποτελεί τον κυριότερο πόρο για τις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες και 

χρησιµοποιείται, επίσης, ως κύριο καύσιµο για παραγωγή ενέργειας µικρής κλίµακας 

σε αγροτικές περιοχές, όπου το φυσικό αέριο δεν είναι ευρέως διαδεδοµένο. Αποτελεί 

ισχυρό ανταγωνιστή των ορυκτών καυσίµων και χρησιµοποιείται τόσο στις κατοικίες, 

για το µαγείρεµα και τη θέρµανση του νερού, όσος και στις εµπορικές και βιοµηχανικές 

διεργασίες (για τη θέρµανση νερού και την παραγωγή θερµότητας διεργασιών). 

 Το ενεργειακό περιεχόµενο των διαφόρων υλικών των φυτών καθορίζει τη 

θερµιδική τους αξία (περιεκτικότητα σε θερµότητα). Η θερµιδική αξία εξαρτάται από 

το ποσοστό του άνθρακα και του υδρογόνου, οι οποίοι είναι οι κύριοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την τοµή της θερµικής ενέργειας της βιοµάζας. Η ανάλυση του ξύλου δίνει 

τα ακόλουθα αποτελέσµατα:59 

 

Χαρακτηριστικά ξυλώδους βιοµάζας 

Παράµετροι Ξύλο Φλοιός 

Πτητικές ουσίες 80% 74,7% 

Μόνιµος άνθρακας 19,4% 24% 

Τέφρα 0,6% 1,3% 
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2.6.3 Ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας 

 Η βιοµάζα µπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών 

(παραγωγή θερµότητας, ψύξης, ηλεκτρισµού, κ.λπ.) είτε µε απευθείας καύση, είτε µε 

µετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και στερεά καύσιµα µέσω θερµοχηµικών ή 

βιοµηχανικών διεργασιών. 

 

Υπάρχουσες τεχνολογίες αξιοποίησης βιοµάζας 

 

 

 

 Επειδή η αξιοποίηση της βιοµάζας αντιµετωπίζει, συνήθως, τα µειονεκτήµατα 

της µεγάλης διασποράς, του µεγάλου όγκου και των δυσχερειών συλλογής, 

µεταποίησης, µεταφοράς και αποθήκευσης, επιβάλλεται η αξιοποίησή της να γίνεται 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγή της. έτσι, αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ευχερέστερα σε µια πληθώρα εφαρµογών. Συγκεκριµένα:60 
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i. Κάλυψη των αναγκών θέρµανσης-ψύξης ή/και ηλεκτρισµού σε γεωργικές και 

άλλες βιοµηχανίες 

 Με τους συµβατικούς τρόπους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, µεγάλες 

ποσότητες θερµότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον, είτε µέσω των ψυκτικών 

κυκλωµάτων, είτε µέσω των καυσαερίων. Με τη συµπαραγωγή, όπως ονοµάζεται η 

συνδυασµένη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τη ίδια ενεργειακή 

πηγή, το µεγαλύτερο µέρος της θερµότητας αυτής ανακτάται και χρησιµοποιείται 

επωφελώς. Έτσι, αφ’ ενός επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς 

αυξάνεται ο βαθµός ενεργειακής µετατροπής του καυσίµου σε ωφέλιµη ενέργεια, αφ’ 

ετέρου µειώνονται αντίστοιχα και οι εκποµπές ρύπων. Επίσης, ελαττώνονται οι 

απώλειες κατά τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και βρίσκονται πιο κοντά στους 

καταναλωτές απ’ ότι οι κεντρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής. Πράγµατι, οι 

συµβατικοί σταθµοί παρουσιάζουν βαθµό απόδοσης 15-40%, ενώ στα συστήµατα 

συµπαραγωγής, ο βαθµός απόδοσης φθάνει µέχρι και 75-85%. 

 Οι καταναλωτές της παραγόµενης θερµότητας των προαναφερθέντων σταθµών 

συµπαραγωγής µπορεί να είναι χωριά ή πόλεις, τα οποία θα θερµαίνονται µέσω κάποιας 

εγκατάστασης συστήµατος τηλεθέρµανσης, θερµοκήπια, βιοµηχανικές µονάδες µε 

αυξηµένες απαιτήσεις σε θερµότητα, κ.λπ. Η παραγόµενη από τα συστήµατα 

συµπαραγωγής ηλεκτρική ενέργεια είναι δυνατό είτε να ιδιοκαταναλώνεται είτε να 

πωλείται στη ∆ΕΗ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν. 2244/94 («Ρύθµιση θεµάτων 

ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειες και από συµβατικά καύσιµα»). 

 

ii. Τηλεθέρµανση κατοικηµένων περιοχών 

 Τηλεθέρµανση ονοµάζεται η εξασφάλιση ζεστού νερού, τόσο για τη θέρµανση 

των χώρων, όσο και για την απευθείας χρήση του σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισµό, 

ένα χωριό ή µια πόλη, από έναν κεντρικό σταθµό παραγωγής θερµότητας. Η 

παραγόµενη θερµότητα µεταφέρεται µε δίκτυο αγωγών από το σταθµό προς τα 

θερµαινόµενα κτίρια. Η τηλεθέρµανση παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη σε πολλές χώρες, 

καθώς εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι η επίτευξη υψηλότερου βαθµού 

απόδοσης, ο περιορισµός της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η δυνατότητα 

χρησιµοποίησης µη συµβατικών καυσίµων, οπότε προκύπτουν επιπλέον οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. 

 



ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ
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iii. Θέρµανση θερµοκηπίων

 Η αξιοποίηση της βιοµάζας

θερµοκηπίων αποτελεί µια

τους ιδιοκτήτες τους. Ήδη

θερµαινόµενων θερµοκηπίων

 

iv. Παραγωγή υγρών καυσίµων

 Η παραγωγή υγρών

στην παραγωγή βιοαιθανόλης

κυτταρινών και ηµικυτταρινών

(αραβόσιτος, σόργο το σακχαρούχο

σήµερα γνωστή και ανεπτυγµένη

ηµικυτταρινών βρίσκεται

κινητήρες οχηµάτων ως έχει

 

 

 

Αλκοολική 
ζύμωση

Βιοαιθανόλη

Καύσιμο 
μεταφορών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

θερµοκηπίων 

αξιοποίηση της βιοµάζας σε µονάδες παραγωγής θερµότητας

αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και οικονοµικά συµφέρουσα

ιδιοκτήτες τους. Ήδη, στο 10% περίπου της συνολικής

θερµαινόµενων θερµοκηπίων της Ελλάδας, αξιοποιούνται διάφορα είδη

υγρών καυσίµων µε βιοχηµική µετατροπή βιοµάζας

παραγωγή υγρών καυσίµων µε βιοχηµική διεργασία επικεντρώνεται

παραγωγή βιοαιθανόλης (οινοπνεύµατος) µε ζύµωση σακχάρων

και ηµικυτταρινών που προέρχονται από διάφορα

σόργο το σακχαρούχο κ.ά.). Η τεχνολογία ζύµωσης των

στή και ανεπτυγµένη, ενώ εκείνη της ζύµωσης των

βρίσκεται σε εξέλιξη. Η βιοαιθανόλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί

οχηµάτων ως έχει ή σε πρόσµιξη µε βενζίνη ως καύσιµο κίνησης

Βιοχηµική µετατροπή της βιοµάζας 

Βιοχηµική 
µετατροπή

Αναεροβια
χώνευση

Βιοαέριο

Θερμότητα, 
ηλεκτρισμός

Χούμος

Βελτιωτικά 
εδάφους
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θερµότητας για τη θέρµανση 

συµφέρουσα προοπτική για 

συνολικής έκτασης των 

διάφορα είδη βιοµάζας. 

βιοµάζας 

επικεντρώνεται, κυρίως, 

ζύµωση σακχάρων, αµύλου, 

από διάφορα είδη βιοµάζας 

ζύµωσης των σακχάρων είναι 

ζύµωσης των κυτταρινών και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

καύσιµο κίνησης 

 

Αερόβια 
χώνευση

Κομπόστα

Βελτιωτικά 
εδάφους
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 Παρά το γεγονός

αεροπορικής βενζίνης), το

βενζίνης, η χρήση της ως

προεξέχουσες τη Βραζιλία

καθαρότερο καύσιµο από

γεωργικά προβλήµατα. Για

βιοαιθανόλης παρουσιάζουν

 

v. Παραγωγή υγρών καυσίµων

 Η θερµοχηµική µετατροπή

ενέργειας (καύση), είτε στην

χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα

τις πολλά υποσχόµενες λύσεις

µε την αστραπιαία πυρόλυση

ψιλοτεµαχιστούν, µετατρέπονται

υψηλής ενεργειακής πυκνότητας

 

Θερµοχηµική

 

 Το βιοέλαιο µπορεί

λίγο µικρότερη από τη

Πυρόλυση

Βιοέλαιο

Θερμότητα, 
ηλεκτρισμός

Χημικά

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

το γεγονός ότι, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων (π.χ

βενζίνης), το κόστος της βιοαιθανόλης είναι υψηλότερο

χρήση της ως καύσιµο κίνησης αυξάνει συνεχώς ανά

τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Αυτό συµβαίνει, επειδή η βιοαιθανόλη

καύσιµο από περιβαλλοντικής πλευράς και αφετέρου δίνει

προβλήµατα. Για αυτούς τους λόγους, η παραγωγή

παρουσιάζουν εξαιρετικά ευνοϊκές προοπτικές για το µέ

υγρών καυσίµων µε θερµοχηµική µετατροπή βιοµάζας

θερµοχηµική µετατροπή της βιοµάζας οδηγεί είτε στην απευθείας

καύση είτε στην παραγωγή καυσίµου, το οποίο στη συνέχεια

χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα. Η τεχνολογία της αστραπιαίας πυρόλυσης

υποσχόµενες λύσεις για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας

αστραπιαία πυρόλυση, τα ογκώδη δασικά και αγροτικά υπολείµµατα

ψιλοτεµαχιστούν µετατρέπονται µε τη βοήθεια ειδικού αντιδραστήρα σε

ενεργειακής πυκνότητας, το λεγόµενο βιοέλαιο. 

Θερµοχηµική µετατροπή της βιοµάζας 

βιοέλαιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο του πετρελαίου

µικρότερη από τη µισή θερµογόνο δύναµη του πετρελαίου

Θεμροχημικ
ή μετατροπή

Πυρόλυση

Χημικά
Ξυλάνθρα

κας

Θερμότητα

Αεριοποίηση

Αέριο 
καύσιμο

Μαθανόλη Αμμωνία

Θερμότητα, 
ηλεκτρισμός
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περιπτώσεων (π.χ. αντικατάσταση 

είναι υψηλότερο εκείνου της 

συνεχώς ανά τον κόσµο, µε 

επειδή η βιοαιθανόλη είναι 

αφετέρου δίνει διέξοδο στα 

παραγωγή και χρήση της 

προοπτικές για το µέλλον. 

µετατροπή βιοµάζας 

είτε στην απευθείας παραγωγή 

οποίο στη συνέχεια µπορεί να 

πυρόλυσης αποτελεί µία από 

αξιοποίηση της βιοµάζας. Σύµφωνα 

αγροτικά υπολείµµατα, αφού 

τιδραστήρα, σε υγρό καύσιµο 

 

υποκατάστατο του πετρελαίου (έχει 

πετρελαίου) σε εφαρµογές 

Αεριοποίηση

Αμμωνία

Θερμότητα, 
ηλεκτρισμός

Καύση

Θερμότητα, 
ηλεκτρισμός
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θέρµανσης (λέβητες, φούρνους, κ.λπ.), αλλά και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(µηχανές εσωτερικής καύσης, κ.λπ.). Η αστραπιαία πυρόλυση της βιοµάζας αποτελεί 

την οικονοµικότερη διεργασία ηλεκτροπαραγωγής, ιδίως στην περιοχή µικρής κλίµακας 

ισχύος (<5MWe). 

 

vi. Ενεργειακές καλλιέργειες 

 Οι ενεργειακές καλλιέργειες, στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο ορισµένα 

καλλιεργούµενα είδη όσο και άγρια φυτά, έχουν σαν σκοπό την παραγωγή βιοµάζας, η 

οποία µπορεί, στη συνέχεια, να χρησιµοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς. 

 Ειδικότερα στην Ελλάδα, εξαιτίας των ευνοϊκών κλιµατικών συνθηκών, πολλές 

καλλιέργειες προσφέρονται για ενεργειακή αξιοποίηση και δίνουν υψηλές 

στρεµµατικές αποδόσεις. Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι η καλλιέργεια του 

καλαµιού, της αγριαγκινάρας, του σόργου του σακχαροκάλαµου, του µίσχανθου, του 

ευκαλύπτου και της ψευδοακακίας, για τις οποίες τα τελευταία χρόνια, γίνεται εντατική 

µελέτη εφαρµογής στις ελληνικές συνθήκες. 

 

vii. Βιοαέριο 

 Σηµαντικές ενεργειακές ανάγκες µπορούν, επίσης, να καλυφθούν µε τη χρήση 

του βιοαερίου ως καυσίµου σε µηχανές εσωτερικής καύσης, για την παραγωγή 

θερµότητας και ηλεκτρισµού. Αυτό αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του 

άνθρακα και παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών, κυρίως, 

αποβλήτων, όπως είναι τα λύµατα των χοιροστασίων, πτηνοτροφιών, βουστασίων, 

καθώς και βιοµηχανικών και αστικών οργανικών απορριµµάτων. 

 

viii. Παραγωγή οργανοχουµικών λιπασµάτων από πτηνοτροφικά απόβλητα 

 Μια µονάδα παραγωγής οργανικών λιπασµάτων από την επεξεργασία των 

αποβλήτων έχει σηµαντικές ευνοϊκές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεδοµένου ότι η 

περιοχή όπου αυτή εγκαθίσταται, απαλλάσσεται από σηµαντικές ποσότητες 

πτηνοτροφικών αποβλήτων, που προκαλούν προβλήµατα στους κατοίκους, λόγω της 

τοξικότητάς τους και του κινδύνου διάδοσης µολυσµατικών ασθενειών. 
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2.6.4 Πλεονεκτήµατα από την ενεργειακή αξιοποίηση της Βιοµάζας 

 Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση της 

βιοµάζας είναι τα ακόλουθα:61 

1. Η αποτροπή του φαινοµένου του θερµοκηπίου, το οποίο οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που παράγεται από την καύση ορυκτών 

καυσίµων. Η βιοµάζα δεν συνεισφέρει στην αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου 

αυτού στην ατµόσφαιρα, λόγω του ότι, κατά την καύση της παράγεται CO2 κατά την 

παραγωγή της και µέσω της φωτοσύνθεσης επαναδεσµεύονται σηµαντικές ποσότητες 

αυτού του ρύπου. 

2. Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας µε το διοξείδιο του θείου (SO2) 

που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίµων και συντελεί στο φαινόµενο της 

όξινης βροχής. 

3. Η εξασφάλιση εργασίας και η συγκράτηση των αγροτικών πληθυσµών στις 

παραµεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές. 

 

2.6.5 Μειονεκτήµατα από την ενεργειακή χρησιµοποίηση της Βιοµάζας 

 Τα µειονεκτήµατα που συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση της βιοµάζας και 

αφορούν, κατά κύριο λόγο, τις δυσκολίες στην εκµετάλλευσή της, είναι τα παρακάτω:62  

1. Ο µεγάλος όγκος της και η µεγάλη περιεκτικότητά της σε υγρασία, ανά µονάδα 

παραγόµενης ενέργειας. 

2. Η δυσκολία στη συλλογή, µεταποίηση, µεταφορά και αποθήκευσή της, έναντι 

των ορυκτών καυσίµων. 

3. Οι δαπανηρότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισµός που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση της βιοµάζας, σε σχέση µε τις συµβατικές πηγές ενέργειας. 

4. Η µεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της. 

 Εξαιτίας των παραπάνω µειονεκτηµάτων και για την πλειοψηφία των 

εφαρµογών της, το κόστος της βιοµάζας παραµένει, σε σχέση µε το πετρέλαιο, υψηλό. 

Το πρόβληµα όµως αυτό, βαθµιαία εξαλείφεται, αφενός λόγω της ανόδου των τιµών 

του πετρελαίου, αφετέρου λόγω της βελτίωσης και ανάπτυξης των τεχνολογιών 

αξιοποίησης της βιοµάζας. 

                                                           
61

 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 2005, «Βιοµάζα», σελ.4, 
http://www.cres.gr/energy-saving/images/pdf/biomass_guide.pdf  
62

 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 2005, «Βιοµάζα», σελ.5, 
http://www.cres.gr/energy-saving/images/pdf/biomass_guide.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 
3.1 Φωτοβολταϊκό σύστηµα 

 Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο ανακαλύφθηκε το 1839 και χρησιµοποιήθηκε για 

πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του 1950 σε διαστηµικές εφαρµογές. Τα 

φωτοβολταϊκά συστήµατα (Φ/Β) έχουν την δυνατότητα µετατροπής της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. 

 Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

ή ηλιακή γεννήτρια ρεύµατος και τα ηλεκτρονικά συστήµατα που διαχειρίζονται την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία. Για τα αυτόνοµα 

συστήµατα υπάρχει, επίσης, το σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας σε µπαταρίες. 

 Μια τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β 

πλαίσια, ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην 

ηλιακή ακτινοβολία, µετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται 

αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.63 

 

3.2 Κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

 Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον κτιριακό-

οικιακό τοµέα, τα αυτόνοµα και διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ φωτοβολταϊκά 

συστήµατα:64 

• Τα αυτόνοµα συστήµατα, κατά κανόνα, εφαρµόζονται σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει ανάγκη ενεργειακής αυτονοµίας, όπως σε µία αποµακρυσµένη εξοχική 

κατοικία ή σε ένα τροχόσπιτο, κ.λπ., και η σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ δεν είναι 

                                                           
63

 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 2013, «Φωτοβολταϊκά 

Συστήµατα», http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm  
64

 GasClimattica (2009), «Φωτοβολταϊκά συστήµατα», 

http://www.gasclimattica.gr/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF

%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC

%CE%B1%CF%84%CE%B1.html 
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εφικτή. Χάρη στον ήλιο, τέτοιες εφαρµογές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

φωτισµό, καθώς και άλλες βασικές λειτουργίες ανάλογα µε το φωτοβολταϊκό σύστηµα. 

 Στις περιπτώσεις αυτές, κατασκευάζεται το δυνατόν µεγαλύτερο σε απόδοση 

σύστηµα, ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η 

κατανάλωση των συσκευών που το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει είναι 

συγκεκριµένη. Τέτοια συστήµατα µπορούν να συνδυαστούν και µε άλλους τρόπους 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι ανεµογεννήτριες (υβριδικά συστήµατα). 

 

• Τα διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ συστήµατα είναι αυτά, των οποίων η 

παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια δεν καλείται να καλύψει τα απαιτούµενα φορτία της 

ιδιοκτησίας, αλλά λειτουργεί παράγοντας το µεγαλύτερο δυνατό φορτίο, κι έτσι ο 

ιδιοκτήτης επωφελείται από την πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ. Ένα τέτοιο σύστηµα 

εγκαθίσταται σε κάθε κατοικία σαν επένδυση και δεν έχει σκοπό τη χρήση του 

παραγόµενου ρεύµατος, αλλά την παραγωγή και πώλησή του. Για την λειτουργία ενός 

διασυνδεδεµένου συστήµατος, απαιτούνται δύο µετρητές. Ο ένας µετράει την ενέργεια 

που δίνεται στο δίκτυο της ∆ΕΗ και ο άλλος µετράει την ενέργεια που παρέχεται από 

την ∆ΕΗ στην ιδιοκτησία. Με τον συµψηφισµό των δύο µετρητών στο τέλος, ο 

ιδιοκτήτης επωφελείται από το ρεύµα που παράγει το σύστηµά του, είτε µε την µορφή 

«έκπτωσης» στο ρεύµα που καταναλώνει, είτε εισπράττοντας από την ∆ΕΗ την αξία 

του ρεύµατος που δεν κατανάλωσε. Τότε ο ιδιοκτήτης κληθεί να πληρώσει στην ∆ΕΗ 

µόνο τη διαφορά τους, ενώ αν το παραγόµενο από το σύστηµα ρεύµα είναι περισσότερο 

από το καταναλισκόµενο, τότε η ∆ΕΗ θα πληρώσει στον ιδιοκτήτη την αξία του 

ρεύµατος που πλεονάζει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ∆ΕΗ αγοράζει το ρεύµα από τον 

ιδιοκτήτη ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος σαν παραγωγό ακριβότερα από ότι του το 

πουλάει ο καταναλωτής. 

 

3.3 Χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

 Σύµφωνα µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ), τα βασικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, είναι τα 

ακόλουθα:65 

                                                           
65

 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 2013, «Φωτοβολταϊκά 

Συστήµατα», http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm 
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• Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµη και σε πολύ µικρή κλίµακα, 

π.χ. σε επίπεδο µερικών δεκάδων W ή και mW. 

• Είναι εύχρηστα. Τα µικρά συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν από τους 

ίδιους τους χρήστες. 

• Μπορούν να εγκατασταθούν µέσα στις πόλεις, ενσωµατωµένα σε κτίρια και δεν 

προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον. 

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

• Είναι βαθµωτά συστήµατα, δηλαδή µπορούν να επεκταθούν σε µεταγενέστερη 

φάση για να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς µετατροπή του 

αρχικού συστήµατος. 

• Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέµπουν µηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

• Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν µηδενικές. 

• Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά την λειτουργία. Οι εγγυήσεις 

που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες είναι 

περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας. 

 

 Ωστόσο, η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το κόστος της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι σήµερα συγκρίσιµο µε το κόστος αιχµής 

ισχύος, που χρεώνει η εταιρία ηλεκτρισµού τους πελάτες της. 

 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη 

λεγόµενη «∆ιάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας», η οποία αποτελεί το νέον µοντέλο 

ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστηµάτων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται 

από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, σε συνδυασµό µε την κατά µεγάλο ποσοστό 

απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης σε ένα 

νέο ενεργειακό τοπίο, που αυτή τη  στιγµή διαµορφώνεται στις ανεπτυγµένες χώρες. 

 

3.4 Τεχνικά στοιχεία φωτοβολταϊκού πλαισίου 

 Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πλαισίου σε υπάρχουσες κατασκευές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα κοινά πλαίσια µε το πλαίσιο αλουµινίου που 
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διαθέτουν. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται µια πρόσθετη ενδιάµεση κατασκευή, 

πάνω στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

 Για εφαρµογές φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε νέα κτίρια. Είναι προτιµότερα 

τα πλαίσια χωρίς το πλαίσιο αλουµινίου (τύπου “laminate”), τα οποία επιτρέπουν την 

ενσωµάτωσή τους σαν δοµικές επιφάνειες του κτιρίου. Η στήριξη των πλαισίων µπορεί 

να γίνει µε ειδικά σχεδιασµένα υλικά ή µε τυποποιηµένα υλικά που χρησιµοποιούνται 

στην αγορά για τη στήριξη υαλοπινάκων.66 

 Όσον αφορά στον προσανατολισµό, στα φωτοβολταϊκά συστήµατα που 

εγκαθίστανται στο έδαφος, πάντοτε δίνεται ο προσανατολισµός και κλίση που θα 

επιτρέπει την βέλτιστη εκµετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό 

είναι επιθυµητό και στις εφαρµογές των φωτοβολταϊκών σε κτίρια, όµως αυτό δεν είναι 

συνήθως εφικτό, καθώς υπάρχουν περιορισµοί από τις δεδοµένες επιφάνειες του 

κτιρίου. Έτσι, δεν γίνεται πάντα η βέλτιστη εκµετάλλευση ηλιακής ακτινοβολίας, όµως 

οι απώλειες από το µη σωστό προσανατολισµό µπορούν να µην είναι τόσο σηµαντικές, 

σε σχέση µε τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των πλαισίων σε αντικατάσταση 

άλλων δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Αυτό που είναι σηµαντικό, είναι να µην 

δηµιουργούνται σκιασµοί στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων από 

παρακείµενα κτίρια ή αντικείµενα, κυρίως τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας, διότι έστω 

και µικρός σκιασµός των φωτοβολταϊκών πλαισίων προκαλεί σηµαντική µείωση της 

παραγόµενης ισχύος. Σε περιπτώσεις δε, που η ακτινοβολία δεν προσπίπτει οµοιόµορφα 

σε όλα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, συνιστάται η σύνδεση αυτών σε µικρές συστοιχίες µε 

οµοιόµορφη πρόσπτωση ακτινοβολίας. 

 Τέλος, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό εγκατεστηµένων 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος τάξεως µεγέθους 

1400kWp. Οι δε εφαρµογές των φωτοβολταϊκών σε κτίρια είναι λίγες, όµως µε την 

πάροδο των ετών, παρατηρείται µία γενικότερη άνοδος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

 

 
                                                           
66

 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (2004), «Ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας σε οικιστικά σύνολα», σελ.15, http://www.cres.gr/kape/education/Apeoikistika.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕ (2012) 

 

 Σύµφωνα µε µελέτη που διεξήχθη από τον «Σύνδεσµο εταιριών 

φωτοβολταϊκών»67 και κοινοποιήθηκε την 30/1/2013, παρατηρείται ότι η Ελλάδα 

κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και την έβδοµη σε διεθνές επίπεδο, σε ότι 

αφορά την νέα εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών το έτος 2012. Συγκεκριµένα, 

εγκαταστάθηκαν 912 νέα µεγαβάτ (MW) φωτοβολταϊκών το 2012 ή αντίστοιχα το 88% 

όλης της νέας ισχύος ΑΠΕ που προστέθηκε το 2012. 

 Τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν πάνω από το 3% των αναγκών της χώρας σε 

ηλεκτρική ενέργεια, παράγοντας 1,7 δις. κιλοβατώρες (1,7 TWh) ή αλλιώς το 30% όλης 

της πράσινης ενέργειας το 2012. Χάρη στα φωτοβολταϊκά, το 2012 αποφεύχθηκε η 

έλκυση 1,12 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 

 

 

 

 Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι εγκαταστάθηκαν στην 

Ελλάδα 912MW φωτοβολταϊκών συστηµάτων το 2012, αιολικά πάρκα εγκατεστηµένης 

                                                           
67 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (2013), «Η στατιστική των ΑΠΕ για το 2012», 

http://www.helapco.gr/ims/file/press_room/RES-stats_greece_2012.pdf  
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Αµερική µε 12%, η Ιταλία µε 11%, η Ιαπωνία µε 7% και η Γαλλία µε 4%. Η Ελλάδα 

και η Αυστραλία βρίσκονται στην ίδια θέση, κατέχοντας το 3% εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η Ινδία και το Ηνωµένο Βασίλειο έπονται µε 2%, ενώ 

άλλες χώρες κατέχουν το υπόλοιπο 14% εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων. 

 

∆ιασυνδεδεµένα συστήµατα MWp 

Νέα εγκατεστηµένη ισχύς διασυνδεδεµένων φωτοβολταϊκών την 

περίοδο Ιαν-∆εκ 2012 

912 

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών ως τα τέλη του 2012 1536,3 

 

 Τέλος, στην Ελληνική αγορά, η ετήσια εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων ήταν το 2008 10,311MWp, το 2009 αυξήθηκε στα 35,1MWp και το έτος 

2010 πήγε στα 198,5MWp. Ωστόσο, το 2011 παρατηρείται ραγδαία αύξηση της ισχύς 

των φωτοβολταϊκών σταθµών στην Ελλάδα, µε τιµή που φθάνει τα 425,8MWp, µε 

αποκορύφωµα το 2012 που η ισχύς σηµειώνεται στα 912MWp. Συνολικά, η 

εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην Ελλάδα τα έτη 2008 έως 2012 

φτάνει τα 1536,3MWp.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

5.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 Η παρακάτω µελέτη68 έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών τεχνικών και 

οικονοµικών δεδοµένων της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού 

σταθµού ισχύος 79,58kWp, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στη στέγη µιας 

ξενοδοχειακής µονάδας. 

 Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά ενεργειακά δεδοµένα, βάσει των οποίων 

γίνεται µία εκτίµηση της παραγωγής ενέργειας ανά έτος. Στην συνέχεια, αναλύονται τα 

βασικά µέρη του σταθµού µε το αντίστοιχο κόστος. Τέλος, παρατίθενται οικονοµικά 

στοιχεία που αφορούν τους λογαριασµούς χρήσης και το διάγραµµα στάθµης 

κεφαλαίου, για διάστηµα 10 ετών. Βάσει των στοιχείων αυτών, υπολογίζεται και ο 

εσωτερικός βαθµός απόδοσης (IRR) της επένδυσης. 

 

5.2 Ανάλυση επενδυτικού περιβάλλοντος 

 Η ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας τέθηκε σε υψηλή τα τελευταία 

χρόνια από το Ελληνικό Κράτος. Οι ανειληµµένες δεσµεύσεις για µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα τα επόµενα χρόνια, ώθησαν στην λήψη αποφάσεων 

για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε την ψήφιση του Ν3468/2006, όπου τέθηκε ως στόχος 

η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 760 

MWp από ιδιώτες επενδυτές. 

 Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η Ρυθµιστική Αρχή  Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία 

έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, προχώρησε στην πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους επενδυτές για την λήψη αδειών 

παραγωγής ή εξαιρέσεων αδειών παραγωγής (για µονάδες µε εγκατεστηµένη ισχύ 

µικρότερη' των 150kWp), προσφέροντας εγγυηµένη απορρόφηση της παραγόµενης 

ενέργειας σε προκαθορισµένες τιµές (feed in tariff) για τα επόµενα 20έτη,  
                                                           
68 Η παρούσα µελέτη κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθµού, παραχωρήθηκε από µία κατασκευαστική-

µελετητική εταιρία φωτοβολταϊκών σταθµών, που έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.  
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 Σύµφωνα µε τα έως σήµερα ισχύοντα επενδυτικά δεδοµένα, η Κρήτη 

παρουσιάζει-εξαιρετικές προϋποθέσεις, ιδίως σε σχέση. µε την υπόλοιπη Ελλάδα, για 

την επιχειρηµατική εκµετάλλευση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Μεταξύ των 

κυριοτέρων από αυτές µπορούν να σηµειωθούν οι ακόλουθες: 

• Σχεδόν αποκλειστική ενεργειακή εξάρτηση από αέρια και υγρά ορυκτά καύσιµα 

(Υγραέριο, Βενζίνη, Diesel, Μαζούτ), µε εξαίρεση τα εγκατεστηµένα αιολικά πάρκα, 

γεγονός που δίδει προοπτική στις επενδύσεις 

• Εξαιρετικά επίπεδα ετήσιας ηλιοφάνειας, ήπιες θερµοκρασίες κατά τη θερινή 

περίοδο λόγω των µελτεµιών (µεσογειακό - νησιωτικό κλίµα και µικροκλίµα ανά 

περιοχή) και υψηλή µέση καθαρότητα της ατµόσφαιρας, παράγοντες που ευνοούν την 

απόδοση των': φωτοβολταϊκών σταθµών.  

• Εξαιρετική τιµολόγηση (Feed ίn Tariff) της ∆ΕΗ για την ηλεκτρική ενέργεια 

από τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς.  

• Κατάταξη των επενδύσεων στη Β' ζώνη επενδυτικών κινήτρων, γεγονός που για 

τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών (πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις) συνδέεται µε τη µέγιστη προβλεπόµενη επιδότηση (ήτοι 40% επί του 

προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου).  

• Χρονική ταύτιση της παραγωγικής αιχµής των Φωτοβολταϊκών Πάρκων µε την 

αιχµή ζήτησης. Η µέγιστη ηλεκτροπαραγωγή των πάρκων παρατηρείται τις 

µεσηµεριανές ώρες των θερινών µηνών, την ώρα δηλαδή που λόγω τουρισµού και 

υψηλών θερµοκρασιών καταγράφεται η µέγιστη ζήτηση. Το γεγονός αυτό συντελεί 

στην εκτίµηση για σχεδόν πλήρη απορρόφηση της παραγωγής των επενδύσεων από τη 

∆ΕΗ..  

 Για τους παραπάνω λόγους, παρά την περιορισµένη µέγιστη ισχύ των 

αδειοδοτηµένων από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας φωτοβολταϊκών σταθµών στην. 

Περιφέρεια Κρήτης (το µέτρο επιµερισµού προέκυψε στα 80kWp),οι 'επενδύσεις αυτές 

παραµένουν εξαιρετικά ελκυστικές. 

 

5.3 Ενεργειακή προµελέτη 

 Σύµφωνα µε την ενεργειακή προµελέτη, η απόδοση των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων εξαρτάται από τα κλιµατολογικά δεδοµένα της συγκεκριµένης περιοχής, 

κυρίως όσον αφορά την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη θερµοκρασία. Η 
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αποδιδόµενη ενέργεια αυξάνει µε την αύξηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας 

και µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 

 Η παραγωγική δυναµικότητα της επιχείρησης, σχετικά µε τον τοµέα της νέας 

δραστηριότητάς της (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), θα ανέρχεται σε 79,58 kWp, 

καθώς η ως άνω αναγραφόµενη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

πρόκειται να αποτελείται από 346 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 230Wp έκαστο. 

 Η εκτίµηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που µπορεί να προέλθει από 

την παραπάνω δυναµικότητα έγινε µε τη χρήση πραγµατικών δεδοµένων που 

προκύπτουν από αντίστοιχα έργα που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή του Ν. 

Ρεθύµνης και που είναι συνδεδεµένα και λειτουργούν για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη 

του έτους. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να διεξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την 

απόδοση των φωτοβολταϊκών σταθµών στην περιοχή. Επίσης, στην τελική εκτίµηση, 

λήφθησαν υπόψιν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρήση ειδικών εφαρµογών 

λογισµικού, τα οποία συµπεριλαµβάνουν επίσηµα µετεωρολογικά δεδοµένα. Τα 

δεδοµένα αυτά προέρχονται από την επίσηµη πηγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης PVGIS (Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών για Φωτοβολταϊκά Συστήµατα – 

Photovoltaic (PV) Geographical Information System) το οποίο έχει αναπτυχθεί στο 

ερευνητικό κέντρο της Ε.Ε. (JRC) στην Ιταλία.  

 Ωστόσο, για τον υπολογισµό της εκτίµησης παραγωγής, µε βάση την εφαρµογή 

PVGIS, θεωρήθηκε ότι οι απώλειες του ηλεκτρικού συστήµατος είναι της τάξης του 

10% (χείριστη περίπτωση), οι οποίες καλύπτουν απώλειες στον αντιστροφέα, στα 

καλώδια, στο µετασχηµατιστή, τις διόδους των φωτοβολταϊκών πάνελ και τυχόν µικρές 

αποκλίσεις από τα δεδοµένα του κατασκευαστή. Σύµφωνα µε την εφαρµογή PVGIS, 

εκτιµάται ότι η βέλτιστη κλίση για την περιοχή του Ρεθύµνου είναι 28 µοίρες. Όµως, 

στην συγκεκριµένη περίπτωση, η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει στην στέγη των 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και να ακολουθεί την κλίση των 23 µοιρών. 

 Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της εφαρµογής PVGIS για την περιοχή του 

νοµού Ρεθύµνης, η µέση ετήσια παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι 1.402 kWp 

όταν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι τοποθετηµένα σε σταθερές βάσεις µε κλίση 23 

µοιρών.  

 Έτσι, σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα που προκύπτουν από αντίστοιχα 

έργα που έχει κατασκευάσει στην περιοχή του Ν. Ρεθύµνου η εταιρεία και που είναι 

συνδεδεµένα και λειτουργούν για χρονική διάρκεια πάνω από ένα έτος, τα 
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συµπεράσµατα που διεξάγονται όσον αφορά την µέση ετήσια παραγωγή των Φ/Β πάνελ 

είναι 1.525 kWh ανά εγκατεστηµένο kW, όταν η εγκατάσταση γίνεται σε σταθερές 

βάσεις. 

 Ως εκ τούτου, καθώς τα πραγµατικά δεδοµένα υπερτερούν των προβλέψεων που 

έγιναν µε βάση το PVGIS (Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών για Φωτοβολταϊκά 

Συστήµατα – Photovoltaic (PV) Geographical Information System), θα ληφθεί υπόψιν η 

µέση ετήσια παραγωγή των Φ/Β πάνελ (1.525 kWh ανά εγκατεστηµένο kW) που 

προκύπτει από τα πραγµατικά δεδοµένα. 

 Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθµού 

79,58 kWp, που θα γίνει σε σταθερές βάσεις επί της στέγης ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων, στον Ν. Ρεθύµνου, θα αποδίδει 1.525 kWh ανά εγκατεστηµένο kW, 

δηλαδή 121.359,50 kWh ετησίως. 

 

Τα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζουν την εκτίµηση της παραγωγής ανά µήνα του έτους 

στον Ν. Ρεθύµνου, για εγκατάσταση φ/β σταθµού σε σταθερές βάσεις. 

 

Εκτίµηση παραγωγής ενέργειας σύµφωνα µε το PVGIS για εγκατάσταση Φ/Β 
σταθµού σε σταθερές βάσεις 
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 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη είναι η 

ηλιακή ενέργεια. Σηµαντικός τεχνικός προσδιορισµού αποτελεί η έντασή της, δηλαδή η 

πυκνότητα ενέργειας ανά µονάδα επιφάνειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα 

Φ/Β πάνελ αυξοµειώνεται, ακολουθώντας τις µεταβολές της έντασης ηλιακής 

ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας και των εποχών του έτους. Συνήθως, οι 

κατασκευαστές ορίζουν την παραγόµενη ισχύ για ένταση ηλιακής ακτινοβολίας ίση 

προς G=1.000W/m2, τιµή η οποία είναι εφικτή για την Ελλάδα. 

 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βελτιστοποιείται όταν τα Φ/Β πάνελ 

τοποθετούνται µε νότιο προσανατολισµό (για το Βόρειο ηµισφαίριο) µε κλίση περίπου 

ίση µε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. Η παραγωγή αυτή αυξάνεται ακόµη 

περισσότερο, στην περίπτωση που τα πάνελ τοποθετηθούν πάνω σε 

ηλιοπαρακολουθητές (tracker) που ακολουθούν την πορεία του ήλιου κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας. 

 Ένα επιπλέον τεχνικό χαρακτηριστικό µε ιδιαίτερη σηµασία αποτελεί η 

θερµοκρασία των κελιών των Φ/Β πάνελ. Οι κατασκευαστές πάνελ ορίζουν την 

παραγωγή ενέργειας για θερµοκρασία κελιών ίση προς 25 βαθµούς Κελσίου. Ωστόσο, 

λόγω τοπικής θέρµανσης, η θερµοκρασία των κελιών είναι κατά 20-30 βαθµούς 

Κελσίου υψηλότερη από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

  Η ισχύς των πάνελ µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας κελιών λόγω 

µείωσης της τάσης του κελιού για την ίδια ένταση ρεύµατος. Το γεγονός αυτό πρακτικά 

σηµαίνει, ότι σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος (άρα και κελιών των Φ/Β πάνελ) 

θα σηµειώνεται πτώση της παραγόµενης ισχύος. Οι κατασκευαστές δίνουν την 

πληροφορία αυτή µε ένα συντελεστή µείωσης της ισχύος ανά βαθµό Κελσίου 

θερµοκρασίας κελιών πάνω από την ονοµαστική θερµοκρασία των 25 βαθµών Κελσίου.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η ικανότητα παραγωγής ενός Φ/Β σταθµού 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Συνήθως λοιπόν, είναι απαραίτητο σε εφαρµογές λογισµικού να εισάγονται ως 

δεδοµένα τα χαρακτηριστικά αυτά (κυρίως ένταση ηλιακής ακτινοβολίας και 

θερµοκρασία), όπως και έγινε και για τη συγκεκριµένη επένδυση. 

 Για παράδειγµα, µπορούν να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής του 

νοµού Ρεθύµνης, σύµφωνα µε την εφαρµογή λογισµικού PVGIS. Τα παρακάτω 

σχήµατα παρουσιάζουν τη µεταβολή της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

µετρούµενη σε kWh ανά τετραγωνικό µέτρο και ανά ηµέρα του µήνα, όταν αυτή 
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προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο (0 µοίρες) και σε επίπεδο µε κλίση ίση µε τη βέλτιστη 

(28 µοίρες). 

 Από τα παρακάτω διαγράµµατα προκύπτει ότι, η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 

είναι µεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, όπως αναµένεται. Επιπλέον, υπάρχει 

µία µείωση της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας για επίπεδα άλλων κλίσεων 

σε σχέση µε τη βέλτιστη κλίση. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα PVGIS, οι 

τιµές της έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας είναι (ανά τετραγωνικό 

µέτρο και ανά ηµέρα) ίσες προς 4.856 kWh και 4.453 kWh για τη βέλτιστη κλίση και το 

οριζόντιο επίπεδο, παρατηρείται δηλαδή µία µείωση της τάξης του 9.1%. 

 

 

 

 

Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο 
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Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας σε επίπεδο ίσο µε τη βέλτιστη κλίση 

 

 

 

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη µεταβολή της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά µήνα έτους σε εγκατάσταση µε σταθερές βάσεις: 

 

Μήνας 

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh/kWp) για 

σταθερή κλίση 

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh/kWp) για κλίση 

23 µοιρών 

Ιανουάριος 74 71 

Φεβρουάριος 87 85 

Μάρτιος  114 112 

Απρίλιος 138 138 

Μάιος 147 150 

Ιούνιος 153 157 

Ιούλιος 155 158 

Αύγουστος 152 153 

Σεπτέµβριος 137 135 

Οκτώµβριος 112 110 
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Νοέµβριος 75 72 

∆εκέµβριος 63 60 

Μέση τιµή/µήνα 117 117 

Μέση τιµή έτους 1.406 1.402 

Μηνιαίες τιµές προσπίπτουσας έντασης ακτινοβολίας σε εγκατάσταση µε σταθερές 

βάσεις 

 

 Επίσης, θεωρείται ότι λόγω γήρανσης, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα 20 χρόνια. 

 Έτσι, µε βάση τα παραπάνω δεδοµέα, την εξ’ ολοκλήρου χρησιµοποίηση 

σταθερών βάσεων και, επιπλέον του ότι πρέπει να συνυπολογιστούν τα πραγµατικά 

δεδοµένα που προκύπτουν από φωτοβολταϊκούς σταθµούς που λειτουργούν στην 

συγκεκριµένη περιοχή, πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ανέρχεται σε 121.359,50kWh ετησίως, καθώς αποδίδεται 1.525kWh ανά 

εγκατεστηµένο kW, όταν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έιναι τοποθετηµένα σε σταθερές 

βάσεις µε νότιο προσανατολισµό. 

 

5.4 Τεχνική περιγραφή 

 Ο φωτοβολταϊκός σταθµός πρόκειται να αποτελείται από πάνελ µέγιστης 

συνολικής ισχύος 79,58kWp, εδραζόµενα σε σταθερές βάσεις στήριξης µε νότιο 

προσανατολισµό. Πιο συγκεκριµένα, ο φωτοβολταίκός σταθµός πρόκειται να 

αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα:  

 

5.4.1 Φωτοβολταϊκά πάνελ 

 Πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 346 Φ/Β πάνελ  τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού 

πυριτίου τύπου Conergy Powerplus 230P (230Wp) της γερµανικής βιοµηχανίας 

Conergy (γερµανικής κατασκευής και προέλευσης), µεγίστης ισχύος 230Wp έκαστο. 

Τα πάνελ πρόκειται να τοποθετηθούν σε σταθερές βάσεις στήριξης µε νότιο 

προσανατολισµό. 

 

5.4.2 Σταθερές βάσεις στήριξης 

 Οι βάσεις στήριξης είναι σταθερού προσανατολισµού και αποτελούνται από 

αυτοτελή µέρη χαλύβδινα επιψευδαργυρωµένα. Μεταξύ του µεταλλικού πλαισίου του 
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Φ/Β πλαισίου και του ικριώµατος στήριξης, παρεµβάλλονται παρεµβύσµατα για την 

καλύτερη προστασία των πλαισίων. Είναι κατάλληλες για διαφορετικούς τύπους Φ/Β 

πλαισίων και είναι ειδικά σχεδιασµένες για εφαρµογές µικρής ως και µεγάλης 

κλίµακας. Η σχεδίαση των βάσεων ακολουθεί τον Ευρωκώδικα 9 (1.1), DIN 1055, 

καθώς και τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό. Οι υπολογισµοί φορτίσεων 

βασίζονται σε φορτία προερχόµενα από ταχύτητα ανέµου 36m/s (130km/h) και χιονιού 

1.4KN/m². Βασικά πλεονεκτήµατα των βάσεων αυτών είναι ότι προσφέρουν γρήγορη 

συναρµολόγηση, υψηλή αξιοπιστία και αντοχή. Οι βάσεις θα τοποθετηθούν επί της 

στέγης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. 

 

5.4.3 Αντιστροφείς 

 Πρόκειται να χρησιµοποιηθούν τρεις (3) αντιστροφείς τύπου KACO 

(Γερµανίας). Κάθε µετατροπέας περιέχει ενσωµατωµένες διατάξεις αποµόνωσης και 

προστασίας, επιτηρητές τάσης, καθώς και διατάξεις για επανάζευξη και τηλε-έλεγχο 

λειτουργίας.  

 

5.4.4 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικό υλικό 

 Τα καλώδια DC που θα χρησιµοποιηθούν, είναι ειδικού τύπου κατάλληλα για 

Φ/Β πάρκα, 1x4mm2. Πρόκειται, επίσης, να χρησιµοποιηθούν συζεύκτες, και 

ηλεκτρικοί πίνακες µε µέσα προστασίας. Επιπρόσθετα, πρόκειται να τοποθετηθεί 

σύστηµα εσωτερικής και εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας. 

 

5.4.5 Έργα σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ 

 Πρόκειται για εργασίες της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) για τη 

σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθµού στο ∆ίκτυο. 

 

 

5.5 Κόστος εγκατάστασης  

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγορίες εξοπλισµού – 

εργασιών µε τα αντίστοιχα κόστη. 

 

Α/Α Είδος Τεµάχια ανά έργο Έργο 

1 Φωτοβολταϊκά πάνελ 346 τµχ 158.400,00 
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2 Αντιστροφείς 3 τµχ 24.600,00 

3 Σταθερές βάσεις στήριξης 173 µ. 25.000,00 

4 Καλωδιώσεις διασύνδεσης DC, AC και 

επικοινωνίας µε inverter  

Κατ’ αποκοπή 9.000,00 

5 Πίνακες/Υαλοπίνακες µε διάταξη 

αντικεραυνικής προστασίας / Γειώσεις 

1 σετ 10.500,00 

6 Σύστηµα ελέγχου KACO Prolog 1 τµχ 1.500,00 

7 Εξωτερική αντικεραυνική προστασία 1 σετ 3.000,00 

8 Τοποθέτηση εγκατάστασης - 20.000,00 

9 Έργα ∆ΕΗ - 20.000,00 

10 Σύνολο  272.000,00 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, το κόστος της επένδυσης πρόκειται να είναι της 

τάξεως των 272.000,00€. 

 

5.6 Προοπτικές κερδοφορίας 

5.6.1 Χρηµατοδότηση επένδυσης 

 Το κόστος της επένδυσης πρόκειται να καλυφθεί ως ακολούθως: 

 

Τρόπος κάλυψης Ποσό σε € Ποσοστό 

∆άνειο 272.000,00 100% 

Σύνολο 272.000,00 100% 

 

 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι προβλεπόµενοι λογαριασµοί 

εκµετάλλευσης και τα αποτελέσµατα χρήσεως για τα πρώτα 10 έτη και τα επόµενα 10, 

οι προβλεπόµενες ροές της επένδυης για τα έτη 1-10 και 11-20, καθώς και οι 

προβλεπόµενες εοές κεφαλαίου για τα έτη 1-10 και 11-20. 
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Προβλεπόµενοι λογαριασµοί εκµετάλλευσης και αποτελέσµατα χρήσεως σε Ευρώ – Έτη 1-10 

  

ΕΤΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1ο ΕΤΟΣ 
2ο 

ΕΤΟΣ 
3ο 

ΕΤΟΣ 
4ο 

ΕΤΟΣ 
5ο 

ΕΤΟΣ 
6ο 

ΕΤΟΣ 
7ο 

ΕΤΟΣ 
8ο 

ΕΤΟΣ 
9ο 

ΕΤΟΣ 
10ο 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

0 50.850 51.101 51.354 51.608 51.864 52.121 52.379 52.638 52.899 53.160 

Μείον : Κόστος 
πωληθέντων  

0 996 1.026 1.057 1.088 1.121 1.155 1.189 1.225 1.262 1.300 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

0 49.854 50.075 50.298 50.520 50.743 50.966 51.189 51.413 51.637 51.861 

Μείον : Έξοδα ∆ιοίκησης    100 103 106 109 113 116 119 123 127 130 

Μείον : Έξοδα διάθεσης                        

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

0 49.754 49.972 50.192 50.411 50.630 50.850 51.070 51.290 51.510 51.730 

Πλέον: διάφορα έσοδα                        

Μείον : Λοιπές δαπάνες                       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
& ΦΟΡΩΝ 

0 49.754 49.972 50.192 50.411 50.630 50.850 51.070 51.290 51.510 51.730 



ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σελίδα 85 
 

Μείον : τόκοι 
µακροπρόθεσµων δανείων 
επένδυσης 

  9.520 8.709 7.869 6.999 6.100 5.168 4.205 3.207 2.175 1.106 

Μείον : τόκοι 
βραχυπρόθεσµων δανείων 
επένδυσης 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μείον : δόσεις leasing                       

                        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 
ΦΟΡΩΝ  

0 40.234 41.264 42.323 43.412 44.531 45.682 46.865 48.083 49.336 50.624 

Μείον : Αποσβέσεις 
(συνολικές) 

0 17.835 17.835 17.835 17.835 17.835 17.535 17.535 17.535 17.673 17.535 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

0 22.399 23.429 24.488 25.577 26.696 28.147 29.330 30.548 31.663 33.089 

Μείον: Φόρος 
εισοδήµατος 

0 4.480 4.686 4.898 5.115 5.339 5.629 5.866 6.110 6.333 6.618 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

0 17.919 18.743 19.590 20.461 21.357 22.517 23.464 24.438 25.330 26.471 
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Προβλεπόµενοι λογαριασµοί εκµετάλλευσης και αποτελέσµατα χρήσεως σε Ευρώ – Έτη 11-20 

  11ο ΕΤΟΣ 
12ο 

ΕΤΟΣ 
13ο 

ΕΤΟΣ 
14ο 

ΕΤΟΣ 
15ο 

ΕΤΟΣ 
16ο ΕΤΟΣ 

17ο 
ΕΤΟΣ 

18ο ΕΤΟΣ 
19ο 

ΕΤΟΣ 
20ο 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

53.424 53.688 53.953,70 54.220,77 54.489,17 54.758,89 55.029,94 55.302,34 55.576,09 55.851,19 

Μείον : Κόστος πωληθέντων  1.339 1.379 1.420,06 1.462,66 1.506,54 1.551,74 1.598,29 1.646,24 1.695,62 1.746,49 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

52.085 52.309 52.533,65 52.758,11 52.982,63 53.207,15 53.431,66 53.656,11 53.880,47 54.104,70 

Μείον : Εξοδα ∆ιοίκησης  134 138 142,58 146,85 151,26 155,80 160,47 165,28 170,24 175,35 

Μείον : Εξοδα διάθεσης                      

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

51.951 52.171 52.391,07 52.611,26 52.831,37 53.051,36 53.271,19 53.490,82 53.710,22 53.929,35 

Πλέον : διάφορα έσοδα                      

Μειον : Λοιπές δαπάνες                     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 
ΦΟΡΩΝ 

51.951 52.171 52.391,07 52.611,26 52.831,37 53.051,36 53.271,19 53.490,82 53.710,22 53.929,35 

Μείον : τόκοι µακροπρόθεσµων 
δανείων επένδυσης 

0 0 0,00 0,00             
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Μείον : τόκοι βραχυπρόθεσµων 
δανείων επένδυσης 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείον : δόσεις leasing                     

                      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ  

51.951 52.171 52.391,07 52.611,26 52.831,37 53.051,36 53.271,19 53.490,82 53.710,22 53.929,35 

Μείον : Αποσβέσεις (συνολικές) 17.535 17.535 17.535,00 17.535,00 5.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 34.416 34.636 34.856,07 35.076,26 47.401,37 53.051,36 53.271,19 53.490,82 53.710,22 53.929,35 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος 6.883 6.927 6.971,21 7.015,25 9.480,27 10.610,27 10.654,24 10.698,16 10.742,04 10.785,87 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  27.532 27.709 27.884,86 28.061,01 37.921,09 42.441,08 42.616,95 42.792,66 42.968,18 43.143,48 

 

 

 Όπως φαίνεται από τους δύο παραπάνω πίνακες, το φωτοβολταϊκό πλαίσιο που είναι εγκατεστηµένο στην στέγη της ξενοδοχειακής 

µονάδας, προβλέπεται να αποφέρει αυξανόµενα κέρδη στην επιχείρηση. Συγκεκριµένα, ενώ το πρώτο έτος, η επιχείρηση είχε καθαρό 

αποτέλεσµα 17.919 €, το δέκατο έφθασε το ποσό των 26.471 €, ενώ µέχρι το 2020 που γίνεται η πρόβλεψη, φαίνεται να έχει καθαρό αποτέλεσµα 

ίσο µε 43.143,48 €. 
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Προβλεπόµενες ροές σε Ευρώ– Έτη 1-10 

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  0 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  

                      

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1)                       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 
ΦΟΡΩΝ 

0 49.754 49.972 50.192 50.411 50.630 50.850 51.070 51.290 51.510 51.730 

                        

ΕΚΡΟΕΣ (Β1)                       

∆απάνες επένδυσης 272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

∆απάνες κεφαλαίου 
κίνησης 

  4.661 23 23 23 23 24 24 24 24 24 

                        

Σύνολο (Β) 272.000 4.661 23 23 23 23 24 24 24 24 24 
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ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
(Γ1=Α1-Β1) 

-272.000 45.092 49.949 50.168 50.388 50.607 50.827 51.046 51.266 51.486 51.706 

                        

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

                      

                        

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2)                       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 
ΦΟΡΩΝ 

                      

ΕΚΡΟΕΣ (Β2)                       

∆απάνες επένδυσης                       

                        

∆απάνες κεφαλαίου 
κίνησης 
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Σύνολο (Β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
(Γ2=Α2-Β2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

∆ΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 -272.000 45.092 49.949 50.168 50.388 50.607 50.827 51.046 51.266 51.486 51.706 

 -272.000 -226.908 -176.958 -126.790 -76.402 -25.795 25.031 76.078 127.344 178.830 230.536 
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Προβλεπόµενες ροές σε Ευρώ – Έτη 11-20 

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο 18ο 19ο 20ο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ                      

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1)                     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ 

51.951 52.171 52.391 52.611 52.831 53.051 53.271 53.491 53.710 53.929 

                      

ΕΚΡΟΕΣ (Β1)                     

∆απάνες επένδυσης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

∆απάνες κεφαλαίου κίνησης 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 

                      

Σύνολο (Β) 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 
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ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-Β1) 51.926 52.147 52.367 52.587 52.807 53.027 53.246 53.466 53.685 53.904 

                      

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ                     

                      

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2)                     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ 

                    

ΕΚΡΟΕΣ (Β2)                     

∆απάνες επένδυσης                     

                      

∆απάνες κεφαλαίου κίνησης                     

                      

Σύνολο (Β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-Β2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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∆ΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 51.926 52.147 52.367 52.587 52.807 53.027 53.246 53.466 53.685 53.904 

 282.463 334.609 386.976 439.563 492.370 545.396 598.643 652.109 705.794 759.698 

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι IRR=17,70% 
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Προβλεπόµενες ροές κεφαλαίου σε Ευρώ – Έτη 1-10 

Κύκλος εργασιών 

Π
ερ
ίο
δο
ς 

σ
χε
δι
α
σ
µ
ού

 
&

 
κ
α
τα
σ
κ
ευ
ή
ς 

1ο 
ΕΤΟΣ 

2ο 
ΕΤΟΣ 

3ο 
ΕΤΟΣ 

4ο 
ΕΤΟΣ 

5ο 
ΕΤΟΣ 

6ο 
ΕΤΟΣ 

7ο 
ΕΤΟΣ 

8ο ΕΤΟΣ 
9ο 

ΕΤΟΣ 
10ο 

ΕΤΟΣ 

Α. Εισροές                       

Κέρδη προ αποσβέσεων 0 40.234 41.264 42.323 43.412 44.531 45.682 46.865 48.083 49.336 50.624 

Ίδια συµµετοχή 0 4.661                   

Μακροπρόθεσµα δάνεια 272.000                     

Κεφάλαιο κίνησης                       

Πιστώσεις προµηθευτών 
παγίων 

                      

Ενισχύσεις ∆ηµοσίου 0                     

Πώληση παγίων                       

Λοιπές πηγές                       

ΣΥΝΟΛΟ  Α 272.000 44.895 41.264 42.323 43.412 44.531 45.682 46.865 48.083 49.336 50.624 

Β. Εκροές                       

∆απάνες επένδυσης 0                     



ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σελίδα 95 
 

Λοιπές  προλειτουργικές 
δαπάνες 

                      

Τόκοι κατασκευαστικής 
περιόδου 

                      

Συνήθεις άλλες επενδύσεις 
(Αναγκαίες αντικαταστάσεις, 
εξοπλισµού, ιµατισµού κ.λπ.)  

                      

 Χρεολύσια  νέου 
επενδυτικού δανείου 

0 23.186 23.997 24.837 25.706 26.606 27.537 28.501 29.499 30.531 31.600 

Χρεολύσια παλαιών 
µακροπρόθεσµων δανείων 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εξυπηρέτηση πιστώσεων  
προµηθευτών (παγίων) 

                      

Φόροι εισοδήµατος   4.480 4.686 4.898 5.115 5.339 5.629 5.866 6.110 6.333 6.618 

Μερίσµατα   -5.267 -4.729 -4.722 -4.721 -4.724 -4.518 -4.533 -4.554 -4.681 -4.615 

Αµοιβές ∆.Σ.                       

Λοιπές εκροές                       
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ΣΥΝΟΛΟ Β 0 22.399 23.954 25.013 26.101 27.221 28.649 29.834 31.054 32.183 33.602 

Ετήσια Μεταβολή 
Κεφαλαίου Κίνησης (Α-Β ) 272.000 22.496 17.310 17.310 17.310 5.128 17.033 17.031 17.029 17.153 17.022 

Αθροιστική Μεταβολή 
Κεφαλαίου Κίνησης (Α-Β ) 272.000 294.496 311.806 329.116 346.427 351.555 368.588 385.619 402.648 419.801 436.823 
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Προβλεπόµενες ροές κεφαλαίου σε Ευρώ – Έτη 11-20 

Κύκλος εργασιών 11ο ΕΤΟΣ 
12ο 

ΕΤΟΣ 
13ο 

ΕΤΟΣ 
14ο 

ΕΤΟΣ 
15ο 

ΕΤΟΣ 
16ο 

ΕΤΟΣ 
17ο 

ΕΤΟΣ 
18ο 

ΕΤΟΣ 
19ο 

ΕΤΟΣ 
20ο 

ΕΤΟΣ 

Α. Εισροές                     

Κέρδη προ αποσβέσεων 51.951 52.171 52.391 52.611 52.831 53.051 53.271 53.491 53.710 53.929 

Ίδια συµµετοχή                     

Μακροπρόθεσµα δάνεια                     

Κεφάλαιο κίνησης                     

Πιστώσεις προµηθευτών παγίων                     

Ενισχύσεις ∆ηµοσίου                     

Πώληση παγίων                     

Λοιπές πηγές                     

ΣΥΝΟΛΟ  Α 51.951 52.171 52.391 52.611 52.831 53.051 53.271 53.491 53.710 53.929 

Β. Εκροές                     

∆απάνες επένδυσης                     
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Λοιπές  προλειτουργικές δαπάνες                     

Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου                     

Συνήθεις άλλες επενδύσεις (Αναγκαίες 
αντικαταστάσεις, εξοπλισµού, 
ιµατισµού, κ.λπ. 

                    

 Χρεολύσια  νέου επενδυτικού δανείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χρεολύσια παλαιών µακροπρόθεσµων 
δανείων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εξυπηρέτηση πιστώσεων  
προµηθευτών (παγίων) 

                    

Φόροι εισοδήµατος 6.883 6.927 6.971 7.015 9.480 10.610 10.654 10.698 10.742 10.786 

Μερίσµατα 24.779 24.938 25.096 25.255 34.129 38.197 38.355 38.513 38.671 38.829 

Αµοιβές ∆.Σ.                     

Λοιπές εκροές                     

ΣΥΝΟΛΟ Β 31.662 31.865 32.068 32.270 43.609 48.807 49.009 49.212 49.413 49.615 

Ετήσια Μεταβολή Κεφαλαίου 
Κίνησης (Α-Β ) 20.288 20.306 20.323 20.341 9.222 4.244 4.262 4.279 4.297 4.314 

Αθροιστική Μεταβολή Κεφαλαίου 
Κίνησης (Α-Β ) 457.111 477.417 497.741 518.082 527.304 531.548 535.810 540.089 544.386 548.700 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Οι σύγχρονες κοινωνίες, σήµερα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας 

για τη θέρµανση χώρων (κατοικιών και γραφείων), τα µέσα µεταφοράς, την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργεια, καθώς και για τη λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων. Με την 

πρόοδο της οικονοµίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση 

αυξάνεται ραγδαία. Πλέον, το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιµοποιείται, 

προέρχεται από τις συµβατικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο, η βενζίνη και ο 

άνθρακας. Αυτές είναι οι µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που αργά ή γρήγορα θα 

εξαντληθούν. Η παραγωγή και η χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις 

πηγές δηµιουργούν µια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήµατα µε αιχµή τους, το 

γνωστό «φαινόµενο του θερµοκηπίου». 

 Από την άλλη πλευρά, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανανεώνονται 

µέσω του κύκλου της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο 

άνεµος, τα ποτάµια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο, ακόµη και τα απορρίµµατα 

οικιακής και γεωργικής εκµετάλλευσης, είναι πηγές ενέργειας που δεν εξαντλούνται 

ποτέ. Υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον και οι είναι οι πρώτες κορφές 

ενέργειας που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά µέχρι τις αρχές του 

20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική χρήση του άνθρακα και των 

υδρογονανθράκων. 

 Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την 

ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονοµικά αποδοτικών τεχνολογιών που δεσµεύουν το 

δυναµικό τους, παρουσιάστηκε αρχικά µετά την πρώτη πετρελαϊκή χρήση του 1979 και 

παγιώθηκε την επόµενη δεκαετία, µετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσµιων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Για πολλές χώρες, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

αποτελούν µία σηµαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συνεισφέρουν σηµαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, 

συµβάλλοντας στη µείωση της εξάρτησης από το ακριβό και εισαγόµενο πετρέλαιο και 

στην ενίσχυση της ασφάλειας του περιβάλλοντος, καθώς η αξιοποίησή τους δεν το 

επιβαρύνει, αφού δεν συνοδεύεται από παραγωγή ρύπων ή αερίων που ενισχύουν τον 

κίνδυνο για κλιµατικές αλλαγές. Έχει πλέον διαπιστωθεί ότι, ο ενεργειακός τοµέας 

είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς το 95% της 
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ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το µετασχηµατισµό και τη χρήση 

των συµβατικών καυσίµων. 

 Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναµικό ΑΠΕ, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν 

µια πραγµατική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των 

πολιτών. Οι µορφές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας είναι οι ακόλουθες: 

 

Ηλιακή ενέργεια: η ηλιακή ενέργεια περιλαµβάνει α) τα ενεργητικά ηλιακά 

συστήµατα, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερµότητα, β) τον 

βιοκλιµατικό σχεδιασµό και τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, τα οποία αφορούν 

αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δοµικών υλικών για τη µεγιστοποίηση 

της απευθείας εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση, κλιµατισµό ή 

φωτισµό, και γ) τα φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήµατα, τα οποία µετατρέπουν την 

ηλιακή ενέργεια άµεσα σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Αιολική ενέργεια: είναι η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναµη του ανέµου 

και µετατρέπεται σε απολήψιµη µηχανική ενέργεια ή/και σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Υδροηλεκτρική ενέργεια: τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα (µέχρι 10MW ισχύος) 

αξιοποιούν τις υδατοπτώσεις, µε στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το 

µετασχηµατισµό της σε απολήψιµη µηχανική ενέργεια. 

 

Βιοµάζα: είναι αποτέλεσµα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που µετασχηµατίζει 

την ηλιακή ενέργεια σε µία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισµών χερσαίας ή 

υδρόβιας προέλευσης. 

 

Γεωθερµική ενέργεια: είναι η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της 

γης και εµπεριέχεται σε φυσικούς ατµούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερµά νερά και σε 

θερµά ξηρά πετρώµατα. 

 

 Ωστόσο, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

είναι τα ακόλουθα: 

• Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση της 

εξάρτησης από συµβατικούς ενεργειακούς πόρους. 
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• Απαντούν στο ενεργειακό πρόβληµα για τη σταθεροποίηση των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερµοκηπίου. Επιπλέον, 

υποκαθιστώντας τους σταθµούς παραγωγής ενέργειας από συµβατικές πηγές, οδηγούν 

σε ελάττωση εκποµπών από άλλους ρυπαντές, όπως οξείδια του θείου και αζώτου που 

προκαλούν την όξινη βροχή. 

• Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 

ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό 

επίπεδο. 

• Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 

συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήµατα υποδοµής και µειώνοντας 

τις απώλειες από τη µεταφορά ενέργειας. 

• Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή 

ενέργεια για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών και αιολική ενέργεια για 

ηλεκτροπαραγωγή). 
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