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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία αντιμετωπίζεται το θέμα της 

Εξοικονόμησης ενέργειας & οι ποικίλες μορφές που αυτή έχει. Η παρουσίαση 

του θέματος γίνεται σε 6 κεφάλαια περιλαμβανομένου και ενός 

ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Τα 

αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου παραθέτονται παρακάτω.   

Συνοπτικά, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια γενική περιγραφή 

της ενέργειας που βρίσκεται γύρω μας καθώς δίνεται και ο ορισμός της 

ενέργειας. 

Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή για 

την πορεία και την εξέλιξη της ενέργειας με το πέρασμα των χρόνων. 

Συνεχίζοντας, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των «συμβατικών» 

πηγών ενέργειας με σκοπό την χρήση και την  σωστή αξιοποίηση αυτών των 

πηγών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε μια εκτενή αναφορά και παρουσίαση 

των «ανανεώσιμων» πηγών ενέργειας , μια άλλη μορφή ενέργειας που 

υπάρχει καθημερινά γύρω μας όπως για πχ η ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η 

υδραυλική κλπ. 

Περνώντας στο πέμπτο κεφάλαιο ,ξεκινάει μια προσπάθεια και 

ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα της   σωστής αξιοποίησης των 

μορφών ενέργειας παραθέτοντας στο κεφάλαιο έξι τρόπους για εξοικονόμηση 

ενέργειας στο σπίτι και στην καθημερινότητά μας όπως είναι οικιακές 

συσκευές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο φωτισμός ο κλιματισμός και η 

κεντρική θέρμανση δίνοντας και κάποια παραδείγματα και ορισμούς αυτών 

των τρόπων. 

Τέλος παραθέτεται και φωτογραφικό υλικό καθώς και διάφορα 

διαγράμματα για την κατανόηση των μορφών ενέργειας και τη σωστή 

πρόληψη αντίστοιχων μέτρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα δεμένες. Όλοι οι 

ζωντανοί οργανισμοί για να επιζήσουν απαιτούν ενέργεια, αλλά και οι φυσικές 

όπως και οι ανθρωπογενείς διαδικασίες απαιτούν ενέργεια. Οτιδήποτε κινείται 

ή προκαλεί κίνηση διαθέτει ενέργεια, ο ήλιος ακτινοβολεί την ενέργειά του, 

όταν καίμε ξύλα στο τζάκι απελευθερώνεται ενέργεια που τη νιώθουμε σαν 

ζέστη, οι πυλώνες της ΔΕΗ μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια, ακόμη στους 

πυρηνικούς αντιδραστήρες η πυρηνική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 

Δεν μπορούμε πάντοτε να την παρατηρήσουμε, αλλά αισθανόμαστε πάντα 

την επίδρασή της σε εμάς και γενικότερα στον κόσμο μας. Η ενέργεια λοιπόν 

υπάρχει παντού, μας περιβάλλει, αλλά εμφανίζεται και μέσα στους 

οργανισμούς μας. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας σχετίζονται με το 

φυσικό μέγεθος το οποίο ονομάζουμε “ενέργεια”. Το γεγονός ότι ο 

άνθρωπος περπατάει, ότι τα αυτοκίνητα κινούνται, ότι η ηλιακή 

ακτινοβολία θερμαίνει τα σώματα στα οποία προσπίπτει, όλα αυτά είναι 

διαφορετικές μορφές ενός πράγματος: της ενέργειας. 

  

Τι είναι όμως ενέργεια; 

Ενέργεια ονομάζεται η ικανότητα παραγωγής έργου ή ακόμη η ικανότητα 

οργάνωσης ή αλλαγής της ύλης. Ενέργεια: εν + έργο, δηλαδή έργο μέσα σε 

κάποιο σώμα. Το έργο σχετίζεται με την αλλαγή, την κίνηση ή τη στήριξη και 

ισοδυναμεί με την ενέργεια που δόθηκε στο αντικείμενο. Η ύλη, όταν 

προσλάβει ενέργεια, μπορεί να αποκτήσει διαφορετική οργάνωση στη δομή 

της (από στερεή να γίνει υγρή ή αέρια), ακόμη και να αλλάξει τη δομή της π.χ.  
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με χημική αντίδραση. 

   Η ενέργεια είναι φυσική ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί και 

καθορίζει ποιες αλλαγές, γεγονότα ή φυσικά φαινόμενα είναι δυνατόν να 

συμβούν. Δεν καθορίζει όμως αν θα συμβούν, μια που αυτό εξαρτάται από τις 

εκάστοτε συνθήκες. Για παράδειγμα, η απαραίτητη συνθήκη για να θερμανθεί 

το περιβάλλον από ένα θερμό σώμα (έχει αποθηκευμένη ενέργεια) είναι η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος να είναι χαμηλότερη από αυτή του θερμού 

σώματος. 

   Η έννοια της ενέργειας χρησιμοποιείται και ευρύτερα, όταν 

αναφερόμαστε σε κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, αισθητικές 

δραστηριότητες. Η ενέργεια περικλείεται ή εμπεριέχεται, αποθηκεύεται, 

εκπέμπεται, μεταβιβάζεται, απορροφάται, μετατρέπεται, διατηρείται, 

υποβαθμίζεται, ρέει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

  Η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι στενά 

συνδεδεμένη με τη χρήση ενέργειας. Δεν είναι 

τυχαίο ότι οι ονομασίες των  ιστορικών  

περιόδων  της ανθρωπότητας, λίθινη εποχή, 

εποχή του σιδήρου ή του χαλκού, προέκυψαν 

από τη δυνατότητα των ανθρώπων να 

διαχειρίζονται διαφορετικές μορφές ενέργειας. 

 

Πιθανότατα πριν από 500.000 χρόνια ο άνθρωπος έμαθε να χειρίζεται τη 

φωτιά, ενώ τη λίθινη εποχή, περίπου 30.000 χρόνια πριν, ζωγραφιές σε 

σπήλαια αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τη φωτιά για 

μαγείρεμα αλλά και να θερμαίνει ή να φωτίζει τις σπηλιές όπου και 

κατοικούσε. 

          Μεγάλη αλλαγή προέκυψε κατά την περίοδο όπου ο άνθρωπος άφησε 

τη νομαδική ζωή, οργανώθηκε στους πρώτους μόνιμους οικισμούς και 

ανάπτυξε την αγροτική καλλιέργεια. Όμως, αγροτική καλλιέργεια είναι στην 

πράξη η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε τροφή. 

          Το 5000 π.Χ. στον Νείλο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η αιολική 

ενέργεια για την κίνηση των πλοίων, ενώ το 4000 π.Χ. μικροί νερόμυλοι στην 

Ελλάδα χρησίμευαν για την άλεση δημητριακών αλλά και για παροχή πόσιμου 

νερού σε οικισμούς. Όσον αφορά τον άνθρακα, η χρήση του αναφέρεται ήδη 

από το 3000 π.Χ. στην Κίνα, ενώ σημαντική χρήση του για μαγείρεμα γινότανε 

το 100 μ.Χ. στην Αγγλία. 

Βεβαίως, σε όλη την αρχαϊκή περίοδο, την σημαντικότερη πηγή 

ενέργειας αποτελούσε η ανθρώπινη μυϊκή 

δύναμη καθώς και η χρήση ζώων. Στα μέσα του 

17ου αιώνα, ξεκίνησε εκτεταμένη εξόρυξη 
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άνθρακα, ενώ το 1600 μ.Χ. το εμπόριο άνθρακα με επίκεντρο την Αγγλία 

απέκτησε διεθνή διάσταση. Παρόλο που η εκτεταμένη χρήση άνθρακα στην 

Αγγλία πυροδότησε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, η αναγκαιότητα 

χρήσης της ξυλείας για παραγωγή κοκ αλλά και για την κατασκευή πολεμικών 

πλοίων κατέστησε αδύνατη την αποσύνδεση της αγγλικής οικονομίας από τον 

άνθρακα. Η πρώτη ενεργειακή κρίση της παγκόσμιας ιστορίας ξεκίνησε το 

1630 μ.Χ. όταν το κώκ παραγόμενο από ξυλεία δεν επαρκούσε για να καλύψει 

τις ανάγκες των καταναλωτών. Την περίοδο αυτή, τεράστιες δασικές εκτάσεις 

στην βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αγγλία, μετατράπηκαν σε κοκ 

προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε ενέργεια. 

Ο 18ος αιώνας σημαδεύτηκε από την ανακάλυψη της 

πρώτης ατμομηχανής από τον Thomas Newcomen, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού από τα 

υπόγεια ορυχεία εξόρυξης άνθρακα. Το 1765 μ.Χ., ο James 

Watt βελτιώνει σημαντικά την ατμομηχανή, δίνοντας τη 

δυνατότητα χρήσης της όχι μόνον για άντληση νερού αλλά 

και για την κίνηση μηχανών. Το 1800 μ.Χ. ο ιταλός 

εφευρέτης Alessandro Volta, ανακαλύπτει την πρώτη μπαταρία, δίνοντας τη 

δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε αδιάλειπτο χρόνο. 

           Στις αρχές του 19ου αιώνα οι χρησιμοποιούμενες ατμομηχανές είχαν 

τη δυνατότητα να παρέχουν την ισχύ 200 περίπου ανδρών. Αυτό ήταν αρκετό 

για να εξοπλίσει τις βιομηχανίες παραγωγής αγαθών και να οδηγήσει την 

οικονομία της Β.Δ. Ευρώπης στη Βιομηχανική Επανάσταση. Για πρώτη φορά 

στην παγκόσμια ιστορία η ενέργεια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 

χώρο, κάθε ώρα και σε οποιαδήποτε ποσότητα. Παράλληλα, η χρήση της 

ατμομηχανής επεκτείνεται και στα μέσα μεταφοράς, το 1804 μ.Χ. στο 

σιδηρόδρομο και το 1807 μ.Χ. στη ναυτιλία. 

           Στα τέλη του 19ου αιώνα η ισχύς της 

ατμομηχανής ξεπερνούσε την ισχύ 6.000 

ανδρών. Το 1880 μ.Χ. λειτουργεί η πρώτη 
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μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα. Η πρώτη 

εξόρυξη πετρελαίου λαμβάνει χώρα το 1859 μ.Χ. στη Βόρεια Αμερική αλλά 

εκείνη την εποχή η χρήση του ήτανε φοβερά περιορισμένη, μέχρι την 

ανακάλυψη της μηχανής εσωτερικής καύσης. 

          Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου οδήγησε τον τεχνικό 

κόσμο του 20ου αιώνα στην ανάγκη εφεύρεσης συστημάτων ικανών να 

αξιοποιήσουν το καινούργιο καύσιμο. Αρχικά ο Γάλλος μηχανικός Etienne 

Lenoir και στη συνέχεια ο Γερμανός Nicolaus August Otto κατασκευάζουν τις 

πρώτες μηχανές εσωτερικής καύσης. Το 1885 μ.Χ. ο Γερμανός μηχανικός Karl 

Benz προσαρμόζει τη μηχανή του Otto σε αμάξωμα, τοποθετεί τρεις τροχούς 

και δημιουργεί το πρώτο αυτοκινούμενο όχημα. Τον επόμενο χρόνο ο 

Γερμανός μηχανικός Daimler κατασκευάζει το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο 

με μηχανή εσωτερικής καύσης. 

Το 1942 μ.Χ. ο Ιταλός φυσικός Enrico 

Fermi σχεδιάζει και θέτει σε λειτουργία 

τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

ενώ το 1954 το πρώτο πυρηνικό 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας τίθεται σε λειτουργία στη 

Ρωσία. 

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τρομακτική αύξηση της 

κατανάλωσης ενέργειας. Προβλήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος 

και η εξάντληση των ενεργειακών πόρων δεν απασχολούσαν κανέναν. Τα 

πράγματα όμως άλλαξαν στις αρχές του 21ου, όπου η ασφάλεια της 

ενεργειακής τροφοδοσίας, η μείωση των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου και η αειφόρος ανάπτυξη αποκτούν πρωταρχική σημασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται οι πηγές οι 

οποίες δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά για τα 

ανθρώπινα μέτρα από φυσικές διαδικασίες. Στις μη ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας περιλαμβάνονται κυρίως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό 

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

δημιουργεί ούτε άνθρακα ούτε πετρέλαιο. Αν αναλογισθούμε όμως ότι η 

ανθρωπότητα καταναλώνει ημερησίως τόση ποσότητα ορυκτών καυσίμων όση 

μπορεί η φύση να δημιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια, αντιλαμβανόμαστε 

πλέον την έννοια της αν δούμε τα παρακάτω: 

 Γαιάνθρακες 

 Δημιουργία γαιανθράκων 

Ο όρος "γαιάνθρακες" χαρακτηρίζει τα 

οργανικά ιζήματα που προήλθαν από φυτικά 

υπολείμματα μέσω μιας σειράς διεργασιών 

ενανθράκωσης. Οι διεργασίες αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των φυτικών 

υπολειμμάτων σε άνθρακα. Η μετατροπή 

των φυτών σε τύρφη και η μετάβαση από την τύρφη (αρχικό στάδιο ανθράκωσης) 

στον ανθρακίτη (τελικό στάδιο ανθράκωσης) είναι συνάρτηση της επίδρασης του 

χρόνου, της θερμοκρασίας και της πίεσης. Η μετατροπή της φυτικής ύλης σε άνθρακα 

ξεκίνησε πριν 400 περίπου εκατομμύρια χρόνια και βεβαίως συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Οι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν ότι απαιτείται στρώμα 2,5 μέτρων φυτικής ύλης για 

τη δημιουργία άνθρακα στρώματος 30 εκατοστών. 
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 Κατηγορίες γαιανθράκων 

Η κατάταξη των γαιανθράκων καθορίζεται από την θερμογόνη δύναμή τους σε 

συνδυασμό με τη χημική ανάλυση της οργανικής ύλης. Γαιάνθρακες με υψηλή 

περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο και οξυγόνο 

χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας ενώ με τη μείωση της περιεκτικότητας σε 

άνθρακα μειώνεται και η ποιότητα των γαιανθράκων. Ανάλογα με τον βαθμό 

ενανθράκωσης οι γαιάνθρακες διακρίνονται σε τύρφη, λιγνίτες, υποπισσούχοι 

γαιάνθρακες, πισσούχοι γαιάνθρακες και ανθρακίτης. 

 

Με την μετάβαση από την τύρφη στον ανθρακίτη αυξάνεται η θερμογόνος 
ικανότητα των ανθράκων και βεβαίως η ποιότητά τους ως πηγή ενέργειας. 

 Αποθέματα και παραγωγή γαιανθράκων 

        Σχεδόν κάθε χώρα στον πλανήτη διαθέτει αποθέματα ανθράκων αλλά μόνο σε 

70 χώρες η εξόρυξη άνθρακα αποτελεί εμπορική δραστηριότητα. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα σημερινά (2006) επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης, τα παγκόσμια αποθέματα 

άνθρακα επαρκούν για τα επόμενα 164 χρόνια. Σε αντιδιαστολή, τα αποθέματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου επαρκούν για τα επόμενα 41 

και 67 χρόνια αντίστοιχα. 

 Πετρέλαιο 

Δημιουργία 

Το πετρέλαιο βρίσκεται στο υπέδαφος σε υγρή μορφή, μέσα 

σε κοιλότητες, σχηματίστηκε εκεί από ζωικούς και φυτικούς 
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μικροοργανισμούς, κυρίως θαλάσσιους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από τα θαλάσσια 

ρεύματα στο βάθος λεκανών, όπου και καταπλακώθηκαν λόγω επιχωματώσεων ή 

άλλων διαδικασιών. Εκεί, χωρίς την παρουσία αέρα, μετατράπηκαν σε πετρέλαιο κατά 

την διάρκεια χιλιάδων ετών. Η ενέργεια του πετρελαίου προέρχεται από την ενέργεια 

που είχαν συγκεντρώσει από τον ήλιο και την τροφή τους οι μικροοργανισμοί που το 

δημιούργησαν. Σήμερα αντλούμε το πετρέλαιο από τα υπόγεια κοιτάσματά του, 

ακόμα και αν αυτά βρίσκονται κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Τα κύρια 

συστατικά του είναι αλκάνια (παραφίνες), κυκλοεξάνια (ναφθένια) και αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες και σε μικρότερες ποσότητες οξυγονούχες, αζωτούχες και θειούχες 

ενώσεις. Το πετρέλαιο αποτελεί το σημαντικότερο ορυκτό για την παγκόσμια 

οικονομία, καθώς αποτελεί την κύρια πρωτογενή πηγή ενέργειας και την πρώτη ύλη 

από την οποία παράγεται ένας τεράστιος αριθμός προϊόντων (πλαστικά, φάρμακα, 

καλλυντικά, απορρυπαντικά, φιλμ. μαγνητοταινίες, εκρηκτικά κλπ.) 

                

Σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες (2006) 

Χώρα Mt % παραγωγής  

Σαουδική Αραβία  507 12,9 

Ρωσία 477 12,1 

ΗΠΑ 310 7,9 

Ιράν 216 5,5 

Κίνα 184 4,7 



«ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» 

 

- 12 - 
 

. 

Μεξικό 183 4,6 

Καναδάς 151 3,8 

Βενεζουέλα 151 3,8 

Κουβέιτ 139 3,5 

Η.Αραβικά Εμιράτα  134 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

Μεσοπρόθεσμα αναμένεται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ινδία. Μέχρι το 2030, οι δύο 

αυτές χώρες θα καταναλώνουν τα 2/3 της παγκόσμιας αύξησης κατανάλωσης του 

άνθρακα. 

 Φυσικό αέριο 

         Το φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων και αποτελείται κυρίως από 

μεθάνιο και σε πολύ μικρότερη αναλογία από αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και 

πεντάνιο. Καθοριστικός παράγοντας για τη σύστασή του, αποτελεί η προέλευσή του 

και ιδιαίτερα εάν πρόκειται για αμιγώς κοίτασμα φυσικού αερίου ή προκύπτει από 

κοιτάσματα πετρελαίου. Η εμπορική αξιοποίησή του ξεκίνησε περίπου το 1810 ως 

καύσιμο σε λάμπες φωτισμού ενώ μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
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κατασκευάστηκαν τα πρώτα δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου. Στα 

προτερήματά του ως πηγή ενέργειας περιλαμβάνονται η δυνατότητα μεταφοράς του 

σε μεγάλες αποστάσεις μέσω αγωγών και βεβαίως η συγκριτικά φιλική προς το 

περιβάλλον καύση του.  

         Συνήθως βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, σε υπόγειες κοιλότητες και σχεδόν πάντα 

συνδυάζεται με την εύρεση πετρελαίου, πάνω από το οποίο υπάρχει το φυσικό αέριο. 

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

φυτική πρώτη ύλη. Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου συγκρινόμενα με αυτά 

του πετρελαίου είναι σχετικά καλύτερα κατανεμημένα. Η Ρωσία διαθέτει τα 

περισσότερα αποθέματα φυσικού αερίου και η Μέση Ανατολή καταλαμβάνει τη 

δεύτερη θέση. Σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου υπάρχουν επίσης στην Αμερική, 

την Αφρική και την Ευρώπη. Η αποθήκευση του φυσικού αερίου γίνεται σε ειδικές 

κρυογονικές εγκαταστάσεις (ψύξη στους -159οC) με σκοπό να διατηρείται 

υγροποιημένο και να καταλαμβάνει μικρό όγκο, αφού σε υγρή μορφή το φυσικό αέριο 

καταλαμβάνει 600 φορές λιγότερο όγκο σε σχέση με την αέρια του μορφή. Η 

μεταφορά του φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια 

κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση 

μεταφέρεται με ειδικά διαμορφωμένα δεξαμενόπλοια. Οι μεγάλοι αγωγοί υψηλής 

πίεσης καθιστούν δυνατή τη μεταφορά του αερίου σε απόσταση χιλιάδων 

χιλιομέτρων, συνδέοντας ενεργειακά πολλές χώρες μεταξύ τους. 
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Αγωγοί Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη 

    

 Πηγή: EIA 2008 
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  Το φυσικό αέριο αν και είναι ορυκτό καύσιμο, όπως οι γαιάνθρακες και το 

πετρέλαιο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «ευγενέστερο» εξ αυτών, 

όσον αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων κατά την καύση του. Αυτό συμβαίνει 

επειδή στη σύνθεσή του μετέχουν μικρού μοριακού βάρους υδρογονάνθρακες 

και περιέχει μικρές ποσότητες θείου και στερεών σωματιδίων. Επομένως, όταν 

καίγεται παράγει λιγότερους ρύπους σε σύγκριση με τους γαιάνθρακες και το 

πετρέλαιο. Επιπλέον, η αέρια κατάστασή του επιτρέπει πλήρη ανάμειξη με τον 

αέρα κατά την καύση, πράγμα που υποβοηθά την τέλεια καύση με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει αιθάλη στα καυσαέρια.Εκπεμπόμενοι Ρύποι κατά την 

Καύση διαφόρων Καυσίμων σε Μονάδα Ατμοπαραγωγής 

(mg ανά MJ εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου) 

Τύπος 

Καυσίμου 

Σωματίδια Οξείδια 

του 

Αζώτου 

Διοξείδιο 

του 

Θείου 

Μονοξείδιο 

του 

Άνθρακα 

Υδρογονάνθρακες 

Γαιάνθρακας 1.092 387 2.450 13 2 

Μαζούτ 96 170 1.400 14 3 

Ντίζελ 6 100 220 16 3 

Φυσικό 

Αέριο 
4 100 0,3 17 1 
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Σημαντικότερες χώρες παραγωγής φυσικού αερίου (2006) 

 

Χώρα Mm3 % παραγωγής  

Ρωσία 656.290 22,0 

ΗΠΑ 524.368 17,6 

Καναδάς 189.179 6,4 

Ιράν 98.123 3,3 

Νορβηγία 91.834 3,1 

Αλγερία 88.785 3,0 

Μ.Βρετανία 83.821 2,8 

Ολλανδία 77.295 2,6 

Ινδονησία 72.096 2,4 

Τουρκμενιστάν 67.052 2,3 

 

 Πυρηνική ενέργεια 

          Η ενέργεια που εκλύεται κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις. Στην πράξη ο όρος 

πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την ενέργεια που 

απελευθερώνεται σε τεράστιες ποσότητες κατά την πυρηνική σχάση, δηλαδή τη 

διάσπαση ατομικών πυρήνων προς ελαφρότερους, και κατά την πυρηνική σύντηξη, 

δηλαδή την ένωση πυρήνων για το σχηματισμό βαρύτερων. Μη ελεγχόμενες 

πυρηνικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα κατά την έκρηξη της ατομικής βόμβας ή της 

βόμβας υδρογόνου. Ελεγχόμενες πυρηνικές αντιδράσεις χρησιμοποιούνται ως 

πρωτογενής ενεργειακή πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για 

την παραγωγή μηχανικής ενέργειας μέσω ειδικών κινητήρων. Έως το 1995 οι 

εφαρμογές των κινητήρων που χρησιμοποιούν πυρηνικά καύσιμα περιορίζονταν στη 

ναυσιπλοΐα (πολεμικά πλοία, υποβρύχια, παγοθραυστικά, εμπορικά πλοία - σε μικρή 
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όμως κλίμακα), ενώ διεξάγονταν προσπάθειες και για την κατασκευή πυρηνικών 

πυραυλοκινητήρων. Ωστόσο, πολύ σπουδαιότερη για την παγκόσμια οικονομία είναι η 

χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως πρωτογενούς ενεργειακής πηγής με τη βοήθεια 

ειδικών διατάξεων που ονομάζονται πυρηνικοί αντιδραστήρες.  

 

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πυρηνικής ενέργειας (2005) 

Χώρα TWh % παραγωγής  

ΗΠΑ 811 29,2 

Γαλλία 452 16,3 

Ιαπωνία 305 11,0 

Γερμανία 163 5,9 

Ρωσία 149 5,4 

Ν.Κορέα 147 5,3 

Καναδάς 92 3,3 

Ουκρανία 89 3,2 

Μ.Βρετανία 82 3,0 

Σουηδία 72 2,6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

4.1 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                                                                     

    Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών 

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

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

ενέργεια ακτινοβολίας. Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά 

ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 

περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της. 

Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά 

συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα 

εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής 

ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή 

της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού 

φαινομένου. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Solar_energy_diagram_el.jpg


«ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» 

 

- 19 - 
 

. 

 Θερμικά Ηλιακά Συστήματα  

    Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών 

συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι 

απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια, τη μεταφέρουν με τη 

μορφή θερμότητας σε κάποιο ρευστό, όπως το νερό για παράδειγμα. Η 

απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω ηλιακών συλλεκτών, 

σκουρόχρωμων δηλαδή επιφανειών καλά προσανατολισμένων στον ήλιο, οι 

οποίες βρίσκονται σε επαφή με νερό και του μεταδίδουν μέρος της 

θερμότητας που παρέλαβαν. Το παραγόμενο  ζεστό νερό χρησιμοποιείται για 

απλή οικιακή ή πιο σύνθετη βιομηχανική χρήση, τελευταία δε ακόμη και για τη 

θέρμανση και ψύξη χώρων μέσω κατάλληλων διατάξεων. 

  

 Παθητικά Ηλιακά Συστήματα 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούνται από δομικά στοιχεία, 

κατάλληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους, ώστε να υποβοηθούν 

την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τον φυσικό φωτισμό των κτιρίων 

ή για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα σε αυτά. Τα παθητικά ηλιακά 

συστήματα αποτελούν την αρχή της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και 

μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων.  

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

      Ένας τρόπος εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι τα ηλιακά 

ηλεκτρικά στοιχεία. Προς το παρόν χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στους δορυφόρους, γιατί έχουν πολύ μεγάλο 

κόστος κατασκευής. Τα ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία κατασκευάζονται από 

πυρίτιο. Το πυρίτιο είναι ημιαγωγός και όταν εμπλουτιστεί με κάποια άλλα 

κατάλληλα στοιχεία, επιτρέπει την ροή των ηλεκτρονίων. Ένα ηλιακό 

ηλεκτρικό στοιχείο αποτελείται από δυο στρώματα πυριτίου, ένα 

εμπλουτισμένο με θετικά ιόντα και ένα με αρνητικά. Όταν το ηλιακό φως 

πέφτει πάνω στην επιφάνεια, ελευθερώνονται ηλεκτρόνια, τα οποία 
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συλλέγονται από ένα πλέγμα αγωγών που υπάρχουν και στις δύο επιφάνειες. 

Όταν συνδεθεί το στοιχείο με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια 

κινούνται από την αρνητική προς την θετική επιφάνεια δημιουργώντας 

ηλεκτρικό ρεύμα.    

 ΠΛΑΙΣΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ  

Τα πλαίσια ηλιακών κυψελίδων είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος 

εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας. Στις περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια, 

χρησιμοποιείται για την θέρμανση νερού. Τα πλαίσια αυτά λειτουργούν όπως 

περίπου και ένα θερμοκήπιο. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων έχει την 

δυνατότητα να συγκρατεί θερμότητα. Μια ειδική πλάκα γυαλιού βοηθά στο να 

παγιδεύεται η θερμότητα. Το νερό, καθώς κινείται στις σωληνώσεις που 

υπάρχουν στα πλαίσια, απορροφά αυτή τη θερμότητα και θερμαίνεται.    

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ  

Τα πλαίσια ηλιακών κυψελίδων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη θέρμανση του νερού και σε 

χώρες όπου το κλίμα δεν είναι 

ιδιαίτερα θερμό, όπως η Βρετανία και η Σουηδία. Η απόδοσή τους όμως είναι 

πολύ μεγάλη σε θερμά κλίματα όπως στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, 

στη Μέση Ανατολή και στην Αυστραλία. Σε αυτές τις περιοχές έχουν 

δοκιμαστεί πάρα πολλές μέθοδοι εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Στην 

Καλιφόρνια, για παράδειγμα, υπάρχει ένας «πύργος ηλιακής ενέργειας», ο 

οποίος λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Σε 

αυτές τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται 1.800 καθρέπτες που αντανακλούν 

το φως και φυσικά και τη θερμότητα σε ένα πύργο. Οι καθρέπτες είναι έτσι 

κατασκευασμένη ώστε να παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου. Η θερμότητα 

συλλέγεται και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού Στη συνέχεια ο 

ατμός που δημιουργείται, κινεί γεννήτριες και έτσι παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

Στη νότια Γαλλία, στο Οντεϊγιό, έχει κατασκευαστεί ένας τεράστιος ηλιακός 
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κλίβανος, στον οποίο με την ηλιακή ενέργεια και μόνο αναπτύσσονται 

θερμοκρασίες που φτάνουν τους 4.000 βαθμούς κελσίου.  

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Καθημερινά ο πλανήτης μας «λούζεται» με ασύλληπτα ποσά ηλιακής 

ενέργειας. Μέσα σε ένα χρόνο, κάθε τετραγωνικό 

μέτρο εδάφους οποιασδήποτε περιοχής με μεγάλη 

ηλιοφάνεια δέχεται πάνω από 2.000 κιλοβατώρες  

φωτεινής ενέργειας. Αν μπορούσαμε να 

συγκεντρώσουμε και να μετατρέψουμε σε ηλεκτρική 

ενέργεια αυτή τη ποσότητα, θα κρατήσουμε σε λειτουργία μια χύτρα 

ταχύτητας για περίπου έξι εβδομάδες. Μικρό μέρος της ενέργειας που 

μεταφέρει η ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται από τα φύλλα των φυτών 

και εξασφαλίζει την ανάπτυξή τους. Το τελευταίο διάστημα, οι επιστήμονες 

αναζητούν τρόπους αξιοποίησης της φωτεινής ενέργειας για τις 

δραστηριότητες του ανθρώπου. Τα πλεονεκτήματα είναι πολύ δελεαστικά: Η 

ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη, φθηνή και δε ρυπαίνει το περιβάλλον. Από 

την άλλη πλευρά, όμως, δεν είναι και τόσο εύκολο να την συγκεντρώσουμε 

και να την μετατρέψουμε σε μια πιο εύχρηστη μορφή ενέργειας. Τα κάτοπτρα 

που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς ηλιακής ενέργειας σπαταλούν μεγάλο 

ποσοστό της ακτινοβολίας με την ανάκλαση, ενώ τα ηλιακά στοιχεία 

αξιοποιούν μόνο κάποια συγκεκριμένα μήκη κύματος. Παρ’ όλες τις δυσκολίες 

, είναι πιθανόν ότι στις επόμενες δεκαετίες η ηλιακή ακτινοβολία θα καλύπτει 

όλο και μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ανθρωπότητας. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ  

Η ενεργειακή αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται με δυο τρόπους: 

είτε με απευθείας μετατροπή της ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια είτε με 

ενδιάμεση μετατροπή της σε θερμότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, η ηλιακή 

ακτινοβολία συγκεντρώνεται σε κάτοπτρα, τα οποία την εστιάζουν σε έναν 

βραστήρα, που παράγει ατμούς.  
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 ΦΩΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ!  

Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα πειραματικό όχημα που χρησιμοποιεί 

ηλιακή ενέργεια και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιομέτρων την ώρα. 

Το αεροδυναμικό του αμάξωμα αποτελείται από ένα ελαφρύ «σάντουιτς» 

κυψελοειδούς αλουμινίου και ενός υλικού από ίνες άνθρακα. Διαθέτει περίπου 

900 κιλά ηλιακά στοιχεία, σε συστοιχίες που βρίσκονται στην οροφή και στο 

πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Τα ηλιακά στοιχεία συγκεντρώνουν την φωτεινή 

ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, που τροφοδοτεί έναν ειδικού τύπου 

κινητήρα. Σε συνθήκες μεγάλης ηλιοφάνειας, τα στοιχεία μπορούν να δώσουν 

ισχύ της τάξης του ενός κιλοβάτ - ή 1,3 ίππους. (Για να έχετε μέτρο 

σύγκρισης, αρκεί να σκεφτείτε ότι η μηχανή ενός συνηθισμένου 

βενζινοκίνητου αυτοκινήτου μπορεί να δώσει ισχύ μεγαλύτερη από 100 

ίππους.) Τα ηλιακά αυτοκίνητα είναι ακόμα στη βρεφική τους ηλικία και 

ενέχεται να αποδειχτεί ότι δεν αποτελούν πρακτική λύση. Ωστόσο πολλές 

συσκευές χαμηλής ισχύος –από τα τηλέφωνα μέχρι τα κομπιουτεράκια- 

λειτουργούν ήδη αποτελεσματικά με ηλιακή ενέργεια.  
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 ΗΛΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

    Τα στοιχεία που τροφοδοτούν το πειραματικό ηλιακό αυτοκίνητο δε 

διαθέτουν κινητά μέλη – επομένως χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Καθένα 

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

συνδέονται μεταξύ τους με σειρά. Με αυτό τον τρόπο, μικρές ηλεκτρικές 

τάσεις προστίθενται και μας δίνουν μια πολύ μεγαλύτερη.  

   

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα ηλιακά στοιχεία περιέχουν δυο στρώματα πυριτίου – μιας ουσίας που 

αποτελεί τη βάση των μικροτσίπ στα κομπιούτερ. Ορισμένα άτομα στο επάνω 

στρώμα του πυριτίου έχουν περίσσευμα ενός ηλεκτρονίου στην εξωτερική 

τους στοιβάδα , ενώ αντίθετα ορισμένα άτομα στο 

κάτω στρώμα του εμφανίζουν έλλειμμα ενός 

ηλεκτρονίου. Έτσι μετακινούνται ηλεκτρόνια από 

το ανώτερο προς το κατώτερο στρώμα, 

δημιουργώντας ένα θετικό ηλεκτρικό φορτίο στο 

ανώτερο στρώμα. Όταν λοιπόν εκτεθεί το ηλιακό 

στοιχείο σε φωτεινή ακτινοβολία, κάποια ηλεκτρόνια του κατώτερου 

στρώματος έλκονται από το θετικό φορτίο του ανώτερου στρώματος και 

δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα.  
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  4.2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την 

εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια 

μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές, όπως 

συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν 

προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής 

ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ 

αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική 

μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου. 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα 

της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και 

δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις 

στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας 

περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα. 

Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 

πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μια 

ανεμώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες 

μετρήσεις και μελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού 

τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα 

«αιολικό πάρκο». 

Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά 

ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά 

ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου 

συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο 

είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της 

ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της 

μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και 
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συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές 

συνδέσεις. 

Μειονεκτήματα  

Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή 

θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά 

«συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’αυτό 

καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους 

μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός 

αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η 

συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη 

αυτής των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της 

τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. 

πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά 

και ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί. 

Επιπλέον, για τη δημιουργία αιολικών πάρκων θα πρέπει να ληφθεί 

υπ'όψην η επιβάρυνση που θα προκληθεί στην τοποθεσία, διότι για να 

χτιστεί η εγκατάσταση θα πρέπει να κοπούν δέντρα η γενικώς να 

καταστραφεί μέρος της γης στην οποία θα γίνει το εγχείρημα. Με την 

εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου 

εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το 

παραπάνω πρόβλημα, αλλά και ο θόρυβος από τη λειτουργία των 

μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί. 

 

Η κατάσταση στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο 

πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις 

νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην 

ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό 
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δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των 

ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. 

Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε 

ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί 

επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο 

νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα 

και για επενδύσεις μικρής κλίμακας. 

Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό 

δυναμικό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό 

δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμωδών 

«νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό) 

την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 

Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως το Αιολικό 

Πάρκο «Μανολάτη - Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου 

στην Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο ακόμη αιολικά 

πάρκα: το Αιολικό Πάρκο "Αγία Δυνατή" του Δήμου Πυλαρέων, και 

το Αιολικό Πάρκο "Ημεροβίγλι" στα διοικητικά όρια των Δήμων 

Αργοστολίου και Πυλαρέων. Με τη λειτουργία των τριών αιολικών πάρκων 

ο Νομός Κεφαλληνίας τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας 

με σύνολο 75,6 MW ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, σε διαδικασία 

αδειοδότησης βρίσκονται πέντε ακόμη μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια και σε περίοδο αιχμής 

(Αύγουστος) ανέρχονται σε 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που 

αποδίδει η Κεφαλονιά στο δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι 

εξαιρετικά ενθαρρυντική για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε 

πολλά ακόμη νησιά της επικράτειας. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3299/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3468/2006
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                Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο 

αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα 

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

ενέργειας χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ).  

Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την κινητική 

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής, έχουμε την μετατροπή της 

κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την μορφή 

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

γεννήτριας, επιτυγχάνουμε την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική.  

Οι Α/Γ χρησιμοποιούνται για την 

πλήρη κάλυψη ή και τη συμπλήρωση των 

ενεργειακών αναγκών. Το παραγόμενο από 

τις ανεμογεννήτριες ηλεκτρικό ρεύμα είτε 

καταναλώνεται επιτόπου, είτε εγχέεται και 

διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να 

καταναλωθεί αλλού. Η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια από τις Α/Γ, όταν η 

παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη 

ζήτηση, συχνά αποθηκεύεται για να 

χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν η ζήτηση 

είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή.  

Η αποθήκευση σήμερα γίνεται με δύο οικονομικά βιώσιμους τρόπους, 

ανάλογα με το μέγεθος της παραγόμενης ενέργειας. Οι ηλεκτρικοί 

συσσωρευτές (μπαταρίες) είναι η πλέον γνωστή και διαδεδομένη μέθοδος 

αποθήκευσης Η/Ε, η οποία χρησιμοποιείται για μικρής κλίμακας παραγωγικές 

μη διασυνδεδεμένες στο κεντρικό δίκτυο μονάδες. Η άντληση ύδατος με 
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χρήση Η/Ε παραγόμενης από Α/Γ και η ταμίευσή του σε τεχνητές λίμνες 

κατασκευασμένες σε υψόμετρο το οποίο είναι ικανό να τροφοδοτήσει 

υδροηλεκτρικό σταθμό, είναι η μέθοδος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται 

όταν η παραγόμενη Η/Ε είναι μεγάλη. Η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο 

αιολικό δυναμικό, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της 

Ευβοίας και φυσικά στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές θα 

συναντήσουμε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα, τα οποία αποτελούνται από 

συστοιχίες ανεμογεννητριών σε βέλτιστη διάταξη για την καλύτερη δυνατή 

εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. Η αιολική ενέργεια είναι μια πρακτικά 

ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η εκμετάλλευση του υψηλού της δυναμικού στη 

χώρα μας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών που 

ενσωματώνεται στις σύγχρονες αποδοτικές ανεμογεννήτριες, έχει τεράστια 

σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
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4.3  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η 

θερμότητα η οποία οφείλεται στο μάγμα που 

βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Η 

θερμότητα αυτή σχετίζεται με την 

ηφαιστειακή δραστηριότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές συνθήκες μιας 

περιοχής. Το συνολικό γεωθερμικό δυναμικό του πλανήτη είναι τεράστιο. 

Υπολογίζεται ότι περίπου 100PWh θερμότητας φθάνουν στην επιφάνεια της γης 

κάθε μέρα. Όμως η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί οικονομικά 

μόνο όταν είναι συγκεντρωμένη. Τα γεωθερμικά πεδία κατηγοριοποιούνται σε 

χαμηλής ενθαλπίας με θερμοκρασία μικρότερη ή ίση από 150οC-190οC και 

υψηλής ενθαλπίας με θερμοκρασία πάνω από αυτό το όριο. Τα γεωθερμικά 

πεδία χαμηλής ενθαλπίας χρησιμοποιούνται για την παροχή θερμότητας στον 

οικιακό, τριτογενή και αγροτικό τομέα, αλλά και στη βιομηχανία, ενώ τα πεδία 

υψηλής ενθαλπίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού.  

          Η δημιουργία γεωθερμικών πεδίων απαιτεί τον συνδυασμό τριών 

παραγόντων: μιας πηγής θερμότητας, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και 

κάποια μη-υδατοπερατά πετρώματα. 

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

Τα βασικά μέρη μιας εγκατάστασης ΓΑΘ είναι: 

• Το σύστημα εναλλαγής θερμότητας εδάφους 

• Κλειστό σύστημα 

• Ανοιχτό σύστημα 

• Η γεωθερμική αντλία θερμότητας 

• Το σύστημα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας 
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 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

          Πολλά ποσά ενέργειας παραμένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς δεν υπάρχει 

τρόπος να αξιοποιηθούν, όπως η ενέργεια του υπεδάφους της γης και των 

υπόγειων και επιφανειακών νερών. Μπορούμε όμως να απορροφήσουμε μέρος της 

ενέργειας που είναι αποθηκευμένη, στο υπέδαφος και τα υπόγεια και επιφανειακά 

νερά, με την μορφή θερμότητας και να την αξιοποιήσουμε για κλιματισμό κάποιων 

χώρων (ψύξη και θέρμανση). Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με συστήματα 

Γεωθερμικού Κλιματισμού. 

           Η πρώτη κατοικία που λειτούργησε στην Ελλάδα ήταν αυτή του 

αείμνηστου καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίου 

Παπαγεωργάκη, ενώ το πρώτο οριζόντιο σύστημα κατασκευάστηκε από την 

εταιρία Sofath, στο Κρανίδη- Επίδαυρο. 

           Η εφαρμογή της γεωθερμίας για κλιματισμό αξιοποιεί την αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των Αντλιών Θερμότητας και την χρησιμοποιεί για να πάρει 

από τη γη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, την αναγκαία για την θέρμανσή μας 

θερμική ενέργεια και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να αποβάλει στη γη το 

πλεόνασμα θερμικής ενέργειας. Ενώ η θερμοκρασία του εδάφους στην επιφάνεια 

μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, μερικά μέτρα πιο κάτω η θερμοκρασία 

του, παραμένει σχεδόν σταθερή. Για παράδειγμα, στα 15 μέτρα κάτω από την 

επιφάνεια η θερμοκρασία του εδάφους είναι σταθερή 18ºC καθ' όλη τη διάρκεια 

του χρόνου. Η θερμοκρασία αυτή, είναι πολύ υψηλότερη από τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος το χειμώνα, πολύ χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος το καλοκαίρι και κοντά στην ιδανική θερμοκρασία για εσωτερικούς 

χώρους. 
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        Τα συστήματα Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας αποτελούνται από τρεις 

ενότητες: 

         α) Τον Γεωθερμικό Εναλλάκτη που είναι το σύστημα το οποίο απορροφά ή 

αποβάλλει θερμότητα στο έδαφος. 

         β) Tην Αντλία Θερμότητας που λειτουργεί αντίστοιχα με τις αντλίες νερού 

μόνο που ανυψώνει, αντί για νερό, θερμική ενέργεια. Δηλαδή αντλεί ενέργεια από 

ένα χώρο (π.χ. θερμοκρασίας 5ºC) και την μεταφέρει σε ένα άλλο χώρο 

υψηλότερης θερμοκρασίας (π.χ. θερμοκρασίας 25ºC). Η πιο γνωστή Αντλία 

Θερμότητας είναι το ψυγείο, το οποίο αντλεί θερμική ενέργεια από τον εσωτερικό 

του χώρο και την απορρίπτει στο δωμάτιο που είναι εγκατεστημένο, διατηρώντας 

έτσι την θερμοκρασία του εσωτερικού του σε χαμηλά επίπεδα. Η ηλεκτρική 

ενέργεια που ξοδεύουμε για την λειτουργία της αντλίας είναι πολύ λιγότερη από 

αυτή που μεταφέρουμε. 

γ) Tο σύστημα που προσδίδει ή απορροφά θερμότητα από το σπίτι. Οι Αντλίες 

Θερμότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα κοινά σώματα των 

καλοριφέρ, καθώς αυτά απαιτούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες νερού, αλλά μόνο 

με Fan Coils (Σώματα Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας αέρα)ή 

με Ενδοδαπέδιο / Επιτοίχια Θέρμανση. Η Ενδοδαπέδια Θέρμανση είναι και η πιο 

ενδεδειγμένη καθώς εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης και 

επιτρέπει και την εκμετάλλευση άλλων ήπιων συστημάτων όπως οι ηλιακοί 

συλλέκτες. Επιπλέον είναι ιδανική για χώρους με μεγάλο ύψος καθώς αποτρέπει 

την θερμική διαστρωμάτωση του αέρα. 

http://www.energyhomes.gr/material/pages/nrginfo/susthermikis1.html
http://www.energyhomes.gr/material/pages/nrginfo/susthermikis2.html
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Πηγή θερμότητας: 

 

          Μπορεί ήδη να αναρωτηθήκατε από πού θα αντλείται η ενέργεια που θα 

ζεσταίνει το κτίριο. Τρεις είναι οι κύριες πηγές θερμότητας που μπορείτε να 

εκμεταλλευτείτε, ο αέρας, το νερό και η γη. Ο αέρας είναι η πιο εύκολη πηγή 

θερμικής ενέργειας για μια Αντλία Θερμότητας για αυτό και έχει το χαμηλότερο 

κόστος εγκατάστασης, αλλά έχει και μειονεκτήματα, σημαντικότερο των οποίων 

είναι η χαμηλή θερμοκρασία του κατά τις νύχτες του χειμώνα. 

         Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στην 

θερμοκρασία άντλησης και στην θερμοκρασία απόρριψης της θερμικής ενέργειας, 

τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να ξοδέψουμε. 

 Πλεονεκτήματα του Συστήματος Γεωθερμικού Κλιματισμού  

 Εξοικονόμηση: Τα γεωθερμικά συστήματα μπορούν να μειώσουν το 

κόστος θέρμανσης ως και 70% και το κόστος ψύξης έως και 50% και να 

παρέχουν ζεστό νερό χρήσης για της ανάγκες της κατοικίας.  

 Περιβάλλον: Τα γεωθερμικά συστήματα μπορούν να εκμεταλλευτούν 

στο έπακρο και να πολλαπλασιάσουν την αποτελεσματικότητα άλλων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και από μόνα τους είναι φιλικότερα 

προς το περιβάλλον από τα συμβατικά συστήματα, καθώς μειώνουν τις 

εκπομπές αέριων ρύπων και τα συνεπακόλουθα προβλήματά τους (όξινη 

βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος κλπ). Π.χ. αν 

θεωρηθεί ότι μία ηλεκτρική KWh έχει παραχθεί από την καύση 3 KWh 

ορυκτού καυσίμου (ο βαθμός απόδοσης των λιγνιτικών εργοστασίων της 

ΔΕΗ είναι 33%). Για την παραγωγή 10 KWh θέρμανσης μέσω 

Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας απελευθερώνονται 1,9 Kgr CO2, ενώ 

για να την ίδια ενέργεια με πετρέλαιο απελευθερώνονται 2,9 Kgr CO2. 
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 Αξιοπιστία: τα γεωθερμικά συστήματα διαρκούν περισσότερο από τα 

συμβατικά, καθώς αποτελούν «κλειστά» συστήματα, όπως το ηλεκτρικό 

ψυγείο, που εγκαθίστανται μέσα στα κτίρια ή στο υπόγειο χώρο τους. 

 Συντήρηση: Τα γεωθερμικά συστήματα δεν παρουσιάζουν βλάβες μετά 

από παρατεταμένη χρήση όπως ορισμένα συμβατικά συστήματα. Έχοντας 

ένα παρόμοιο τρόπο κατασκευής με αυτό των ηλεκτρικών ψυγείων, οι 

Γ.Α.Θ. έχουν πολύ λίγα κινούμενα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να 

χαλάσουν. Ο Γεωθερμικοί Εναλλάκτες είναι κατασκευασμένοι από 

πιστοποιημένους πλαστικούς σωλήνες και μπορούν να λειτουργούν 

αποδοτικά πενήντα χρόνια μετά την εγκατάσταση τους. 

 Θόρυβος: Εκτός από μια απαλή δροσιά το καλοκαίρι και μια γλυκιά ζέστη 

το χειμώνα τα γεωθερμικά συστήματα δεν αφήνουν κανένα άλλο ίχνος 

της παρουσίας τους. Οι Γ.Α.Θ. δεν χρειάζονται εκτεθειμένα θορυβώδη 

μηχανήματα να ενοχλούν τους ένοικους ή τους γείτονες. Χωρίς ηχητική 

υπενθύμιση ίσως ξεχάσετε ότι έχετε ένα γεωθερμικό σύστημα. 

 Σε μεγάλες εγκαταστάσεις: μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα, 

καθώς είναι εφικτή η μεταφορά θερμότητας από ζώνες του κτιρίου που 

είναι πιο ζεστές προς άλλες ψυχρότερες για τις ανάγκες θέρμανσης το 

χειμώνα και το αντίστροφο το καλοκαίρι για τις ανάγκες ψύξης. 

 

   Μειονεκτήματα του Συστήματος Γεωθερμικού Κλιματισμού  

 Το αρχικό κόστος κατασκευής είναι υψηλότερο από του συμβατικού 

 Υπάρχει δυσκολία στην επιδιόρθωση μιας διαρροής στα κλειστά 

κυκλώματα 

 Για τα ανοικτού κυκλώματος συστήματα απαιτείται μεγάλη παροχή 

καθαρού νερού 
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4.4 ΒΙΟΜΑΖΑ 

 

         Σαν βιομάζα ορίζεται η βιολογική ύλη που παράγεται από τους 

ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη.  

Με αυτή την έννοια η βιομάζα είναι ανανεώσιμη μια και είναι μέρος του 

βιολογικού κύκλου που συμβαίνει στη φύση.  

Η βιομάζα εξακολουθεί να είναι ένας βασικός ενεργειακός πόρος για την 

ανθρωπότητα, αφού στις αναπτυσσόμενες χώρες περίπου το 35% της 

τελικής χρήσης ενέργειας καλύπτεται από αυτή.  

        Οι πηγές της βιομάζας για ενεργειακή χρήση μπορούν να 

χωριστούν στις εξής κατηγορίες:  

• Καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνο, υπολείμματα υλοτομίας: είναι οι κλασσικές 

πηγές βιομάζας 

• Αγροτικά υπολείμματα: που είναι παραπροϊόντα της αγροτικής 

παραγωγής (άχυρο, κλαδοδέματα) αλλά και παραπροϊόντα της 

βιομηχανίας επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων  

• Ζωϊκά και οργανικά απόβλητα: είναι τα απόβλητα της εκτροφής ζώων 

τα οποία μέσω αναερόβιας ζύμωσης μπορούν να μετατραπούν σε 

βιοαέριο. Σαν βιοαέριο ορίζεται το αέριο, με υψηλή περιεκτικότητα σε 

μεθάνιο, που παράγεται κατά την αναερόβια ζύμωση οργανικών 

ουσιών.  

• Ενεργειακές καλλιέργειες: καλλιέργειες φυτών που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για ενεργειακή χρήση, π.χ. καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου 

για την παραγωγή αιθανόλης. 
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Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ενεργειακής χρήσης της βιομάζας 

είναι:  

• H αποφυγή εκπομπών CO2 από την καύση συμβατικών καυσίμων. Κατά 

την καύση της βιομάζας εκλύεται CO2 το οποίο όμως θεωρείται ότι 

υπολείπεται αυτού που έχει δεσμευτεί μέσω του φαινομένου της 

φωτοσύνθεσης.  

• Η αποφυγή εκπομπών SO2 από την καύση συμβατικών καυσίμων το 

οποίο συντελεί στη φαινόμενο της όξινης βροχής (η περιεκτικότητα της 

βιομάζας σε SO2 είναι ελάχιστη).  

• Ο περιορισμός της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα και 

κυρίως πετρέλαιο, τη χρήση του οποίου αντικαθιστά κατά κύριο λόγο η 

βιομάζα.  

• Η εξασφάλιση εργασίας και η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών για 

την παραγωγή της. 

  Τα μειονεκτήματα που μπορούν να αναφερθούν είναι : 

(α) ο μεγάλος όγκος και η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία ανά 

μονάδα ενεργειακού περιεχομένου,  

(β) η δυσκολία στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση 

συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα,  

(γ) η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της. Για τους λόγους 

αυτούς το κόστος της βιομάζας παραμένει αρκετά υψηλό, και 

επιβάλλεται η αξιοποίησή της όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο 

παραγωγής.  

 

       Η παραδοσιακή χρήση της βιομάζας με την μορφή του ξύλου είναι 

καύση της για θέρμανση χώρων. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες 

(θερμάστρες, τζάκια) έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό απόδοσης (30%-

65%), παρουσιάζουν δυσκολίες στην τροφοδοσία με καύσιμη ύλη, και 

είναι δύσκολο ο έλεγχος της θερμοκρασίας του χώρου.  

Υπάρχουν στην αγορά λέβητες που λειτουργούν με καυσόξυλα, με ισχύ 

5kW-50kW. Οι καινούργιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν παράγωγα 
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του ξύλου όπως συσσωματώματα (pellets), θρύμματα βιοκαυσίμων 

(wood chips), που μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν 

εύκολα, και να τροφοδοτήσουν αυτόματα θερμάστρες και λέβητες σε 

εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων. 

       Η καύση βιομάζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις 

τηλεθέρμανσης, όπου η παραγόμενη θερμότητα μεταφέρεται με δίκτυο 

για κατανάλωση σε αστικά κέντρα.  

 

Τα κύρια μέρη ενός συστήματος τηλεθέρμανσης είναι:  
 
α) η μονάδα παραγωγής θερμότητας,  

β) το σύστημα μεταφοράς θερμότητας, που συνήθως είναι ένα δίκτυο 

δίδυμων αγωγών (ένας για τη μεταφορά του υπέρθερμου νερού και 

ένας για την επιστροφή) και ένα δίκτυο διανομής μέσα στον αστικό 

ιστό και τέλος  

γ) ο εξοπλισμός μέσα στα κτίρια (εναλλάκτες) για την παροχή ζεστού 

νερού για τη θέρμανση των χώρων και για την παροχή ζεστού νερού 

χρήσης.  

Η μονάδα παραγωγής θερμότητας συνήθως είναι μια μονάδα 

συμπαραγωγής, αφού ο συνδυασμός παραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας είναι πολύ πιο αποδοτικός ενεργειακά και οικονομικά.  

  Η χρήση βιομάζας για ηλεκτροπαραγωγή ή συμπαραγωγή θερμότητας 

και ηλεκτρισμού παρουσιάζει ανοδική τάση στην Ευρώπη.  

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στερεή βιομάζα για 

ηλεκτροπαραγωγή ή συμπαραγωγή χωρίζονται σε: 

 

       α. Εγκαταστάσεις καύσης είτε σε κλασικό καυστήρα είτε σε 

καυστήρες ρευστοποιημένης κλίνης, για την παραγωγή ατμού που κινεί 

ένα ατμοστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

       β. Εγκαταστάσεις αεριοποίησης της βιομάζας (biomass 

gasification). Η αεριοποίηση είναι μια ενδοθερμική αντίδραση που 

πραγματοποιείται σε δύο βήματα κατά την οποία η βιομάζα 
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μετατρέπεται σε αέριο που έχει χαμηλή με μέση θερμογόνο δύναμη. Το 

αέριο που παράγεται οδηγείται για καύση είτε σε ένα αεριοστρόβιλο, 

είτε σε μια εγκατάσταση συνδυασμένου κύκλου.  

         Μια άλλη σημαντική χρήση της βιομάζας με τη μορφή ξύλου και 

υπολειμμάτων ξύλου είναι η καύση της μαζί με άνθρακα σε υπάρχοντες 

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (σύγκαυση - cofiring). Με αυτό τον τρόπο είναι 

δυνατόν να επιτύχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις από ότι στην περίπτωση που η 

βιομάζα καίγεται μόνη της σε μια εγκατάσταση. Μετρήσεις έδειξαν ότι στην 

περίπτωση της σύγκαυσης, όπου το 7-10% της προσδιδόμενης θερμότητας 

προέρχεται από βιομάζα, παρατηρείται κάποια μείωση της απόδοσης η οποία 

όμως είναι μικρή, (3% με 16%) εάν ληφθεί υπόψη η πολύ καλή απόδοση των 

εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα (περίπου 85%). Το κύριο επιπλέον κόστος 

σε μια τέτοια εγκατάσταση είναι το κόστος των τροποποιήσεων που πρέπει να 

γίνουν για την καύση της βιομάζας. 

 

Μετατροπές διαφόρων μορφών βιομάζας σε τελική ενέργεια 
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ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ (pellets) 

        Τα συσσωματώματα είναι τυποποιημένο κυλινδρικό καύσιμο που 

κατασκευάζεται συμπιέζοντας ξηρά τεμαχίδια ξύλου, χρησιμοποιώντας μόνο 

υψηλή πίεση και ατμό. Τα συσσωματώματα έχουν υψηλή πυκνότητα και 

θερμογόνο δύναμη (17GJ/ton) και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και να 

τοποθετηθούν εύκολα στις αποθήκες καυσίμων ενός κτιρίου.  

 

         Σύμφωνα με την EUBΙΑ [6] απαιτούνται 3,5m3 συσσωματωμάτων για 

την υποκατάσταση 1m3 πετρελαίου, συγκριτικά με 7m3 καυσόξυλων (50% 

υγρασία) και 19,7m3 άχυρου με 15% υγρασία.  

Το κόστος παραγωγής των συσσωματωμάτων υπολογίζεται σε 30-110 €/τόνο, 

35% από το οποίο είναι το κόστος της πρώτης ύλης (πρωτογενής βιομάζα) και 

το υπόλοιπο οφείλεται στη διαδικασία παρασκευής των συσσωματωμάτων. 
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4.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Υδραυλική και εν μέρει υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που 

αποταμιεύεται ως δυναμική ενέργεια μέσα σε βαρυτικό πεδίο με τη 

συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε υψομετρική διαφορά από τη 

συνέχιση της ροής του ελεύθερου νερού, και αποδίδεται ως κινητική μέσω της 

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

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

ηλεκτρική ή άλλες, που την αποθηκεύουν, ώστε τελικά να μεταφέρεται σε 

μεγάλες αποστάσεις. Στον γήινο κύκλο του νερού η ενέργεια προέρχεται 

κυρίως από τον ήλιο που εξατμίζει, σηκώνει ψηλά δηλαδή (στην ατμόσφαιρα), 

μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκμετάλλευση της ενέργειας στον κύκλο αυτό 

γίνεται με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων (υδατοταμιευτήρες, φράγματα, 

κλειστοί αγωγοί πτώσεως, υδροστρόβιλοι, ηλεκτρογεννήτριες, διώρυγες 

φυγής). 

Ενέργεια από την πτώση του νερού  

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση 

του νερού λόγω διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου 

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

απαιτούμενη ποσότητα νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη 

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

λειτουργία τη γεννήτρια. 

   Η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας καθορίζεται από τον όγκο του 

νερού που ρέει, τη διαφορά μανομετρικού ύψους μεταξύ της ελεύθερης 

επιφάνειας του ταμιευτήρα και του στροβίλου, κ.α.. Συνεπώς, ο παραγόμενος 

ηλεκτρισμός εξαρτάται από την ποσότητα του νερού του ταμιευτήρα. Για το 

λόγο αυτόν μόνο σε περιοχές με σημαντικές βροχοπτώσεις, πλούσιες πηγές 

και κατάλληλη γεωλογική διαμόρφωση είναι δυνατόν να κατασκευαστούν 

υδροηλεκτρικά έργα. Συνήθως η ενέργεια που τελικώς παράγεται, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
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χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά ως προς άλλες συμβατικές πηγές 

ενέργειας, καλύπτοντας φορτία αιχμής. Στην Ελλάδα η υδροηλεκτρική 

ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών μας αναγκών σε 

ηλεκτρισμό. 

Υδροηλεκτρικά έργα  

       Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. 

Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σημαντικά από της 

μεγάλης κλίμακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

       Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία 

φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών, 

της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα καθώς μεταβάλλει 

ριζικά τη μορφολογία της περιοχής. Αντίθετα, τα μικρής κλίμακας 

υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια ή κανάλια και η λειτουργία 

τους παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Για το λόγο αυτό, 

οι υδροηλεκτρικές μονάδες μικρότερης δυναμικότητας των 30 MW 

χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα και 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 

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

οδηγείται σε στρόβιλο για την παραγωγή μηχανικής ενέργειας και 

συνακόλουθα ηλεκτρικής μέσω της γεννήτριας. Η χρησιμοποιούμενη 

ποσότητα νερού κατόπιν επιστρέφει στο φυσικό ταμιευτήρα ακολουθώντας τη 

φυσική της ροή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξέρουμε τον ρόλο και τις 

διαφορές αυτών καθώς παίζουν μεγάλο ρόλο ανάλογα με το σκοπό μας. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


«ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» 

 

- 41 - 
 

. 

 

Πλεονεκτήματα  

    .Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως 

μόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν 

σημαντικό χρόνο προετοιμασίας, 

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

προαναφερθέντα συνακόλουθα οφέλη (εξοικονόμηση συναλλάγματος, 

φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος), 

    Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και 

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

υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και αθλητισμού. 

Μειονεκτήματα  

 Μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού, 

καθώς και ο συνήθως μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την 

αποπεράτωση του έργου, 

 Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου 

(συμπεριλαμβανομένων της γεωμορφολογίας, της πανίδας και της 

χλωρίδας), καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η 

υποβάθμιση περιοχών, οι απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον, 

σε περιοχές δημιουργίας μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του 

μικροκλίματος, αλλά και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο  

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ= ΕΞOΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

=ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

ΚΑΘΕ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 1KG  

ΛΙΓΟΤΕΡΟ CO2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. 

 

Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

       Οι άνθρωποι στις μέρες μας δεν νοιάζονται για την ηλεκτρική ενέργεια 

που σπαταλούν. Αφήνουν ανοιχτά:  

 Τα φώτα σε διάφορους χώρους που δεν χρησιμοποιούν εκείνη την 

στιγμή 

 Τα ψυγεία για πολλή ώρα χωρίς να έχουν αποφασίσει τι θα πάρουν 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=h0v1x7DnRjiFUM&tbnid=qXT3DHlqeqtcuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rightnews.gr/blog/2013/01/15/%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%B6%CE%B5%CF%83/&ei=iX9ZUbyAL4jAPKqfgNgC&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNGv81KUvsxlgF_9VFphxbLUE4DhUA&ust=1364906133482311
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 Τις συσκευές που παίρνουν ρεύμα για να λειτουργήσουν (π.χ. 

τηλεόραση, υπολογιστής) κ.α 

   Πρέπει να καταλάβουμε οτι η ενέργεια αυτή προέρχεται από εργοστάσια, 

τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Άρα, με την σπατάλη της ηλεκτρικής 

ενέργειας βλάπτουμε έμμεσα τον πλανήτη μας. Αν δεν περιορίσουμε την 

σπατάλη, τα εργοστάσια θα μολύνουν όλο και περισσότερο την ατμόσφαιρα 

και εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου θα υπερθερμανθεί ο πλανήτης. 

Επομένως, είναι στο χέρι μας να σώσουμε τον πλανήτη μας. 

     

 

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ 

Τα αποτελέσματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι οδυνηρά και 

έχουμε ήδη αρχίσει να τα διακρίνουμε. Εξαιτίας του διοξειδίου του άνθρακα 

που απελευθερώνεται καθημερινά στην ατμόσφαιρα, το στρώμα του 

"θερμοκηπίου" έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά παχύ. Έτσι, οι ακτίνες του ήλιου 



«ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» 

 

- 44 - 
 

. 

εγκλωβίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα και ο πλανήτης μας θερμαίνεται πιο 

πολύ. Το βασικό αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης είναι το γεγονός οτι θα 

λιώσουν οι πάγοι. Με το λιώσιμο των πάγων, η στάθμη του νερού θα ανέβει 

και σιγά σιγά τα νερά θα "καταλάβουν" όλο των πλανήτη και όλοι οι άνθρωποι 

θα πνιγούμε. Δυστυχώς, εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε πόσο 

σημαντικό είναι να σώσουμε τον πλανήτη και συνεχίζουμε να σπαταλάμε 

ενέργεια, νερό κ.α. Τι θα γίνει όμως στο μέλλον; Σε τι κόσμο θα ζήσουν οι 

απόγονοί μας; 

 

 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

       Για να αποφύγουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να 

αποφύγουμε μερικές κακές συνήθειες που είχαμε στο παρελθόν, όταν ξέραμε 

ότι ο πλανήτης μας δεν κινδυνεύει. Πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια και 

να αρχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους για να την παράγουμε χωρίς να 

βλάπτουμε το περιβάλλον.  

1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

o Πρέπει να κλείνουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις 

χρησιμοποιούμε. Συχνά παραδείγματα είναι τα φώτα, η 

τηλεόραση και το ψυγείο. 
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o Πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα που είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον, όπως είναι οι λαμπτήρες για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

 

o Δεν πρέπει να κάνουμε απεριόριστη χρήση συσκευών που 

χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσουν, π.χ. 

πρέπει να κλείνουμε τον θερμοσίφωνα και να μην τον αφήνουμε 

ανοιχτό πολλές ώρες. 

  

2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Με τη βοήθεια του αέρα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια χωρίς να 

βλάπτουμε το περιβάλλον χάρη στις ανεμογεννήτριες. 

                           

 Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, γιατί χρησιμοποιούν το νερό για να κινήσει μια υποθαλάσσια 

γεννήτρια και με αυτόν τον τρόπο παράγεται ενέργεια χωρίς 

εργοστάσια και χωρίς ναι σπαταλείται νερό. 
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 Τα περισσότερα σπίτια πρέπει να χρησιμοποιούν ηλιακούς 

θερμοσίφωνες, γιατί οι θερμοσίφωνες αυτοί χρησιμοποιούν την 

απεριόριστη ενέργεια του ήλιου για να δώσουν ηλεκτρική ενέργεια στο 

κάθε σπίτι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6Ο   

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 

6.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Τα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας κατατάσσονται σε αυτά που μπορούν να 

γίνουν άμεσα, χωρίς καθόλου ή με ελάχιστο κόστος και σ’ αυτά για τα οποία 

απαιτείται η διενέργεια κάποιας αξιόλογης επένδυσης. 

Άμεσα Μέτρα 

 

- Περιορισμός, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της άσκοπης λειτουργίας των 

οικιακών συσκευών όπως είναι τα φωτιστικά, τα κλιματιστικά, οι 

θερμοσίφωνες, οι αεριστήρες, κ.ά. 

- Προγραμματισμός στη λειτουργία των πλυντηρίων πιάτων, ρούχων και των 

στεγνωτηρίων, ώστε αυτά να είναι πλήρη όταν τίθενται σε λειτουργία. 

- Όπου είναι δυνατό, το στέγνωμα των ρούχων να γίνεται με φυσικό τρόπο 

και όχι με τη χρήση στεγνωτηρίου. 

- Το φουγάρο του τζακιού μέσα σε ένα χώρο είναι η μεγαλύτερη πηγή 

απώλειας θερμότητας το χειμώνα, γι’ αυτό όταν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να 

είναι ερμητικά κλειστό. 
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- Οι χαραμάδες στα παράθυρα και τις πόρτες προκαλούν μεγάλες απώλειες 

θερμότητας και πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. 

- Τακτική συντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων θέρμανσης και 

κλιματισμού ώστε αυτά να εργάζονται με τη μέγιστη δυνατή απόδοση. 

- Σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου ώστε να αποφεύγεται η 

υπερθέρμανση. 

- Το ψυγείο καταναλώνει σημαντικό μέρος του ηλεκτρισμού σε ένα σπίτι γι’ 

αυτό θα πρέπει: (α) το λάστιχο της πόρτας να μην είναι φθαρμένο ώστε η 

πόρτα να κλείνει ερμητικά, (β) το ψυγείο να βρίσκεται μακριά από πηγές 

θερμότητας (καλοριφέρ) γιατί επηρεάζεται αρνητικά η απόδοσή του, (γ) ένα 

παλιό ψυγείο πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο καινούργιο ψηλής απόδοσης. 

- Σωστή χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας ώστε να χρησιμοποιείται το σωστό 

μέγεθος ματιού ανάλογα με το σκεύος που χρησιμοποιούμε. 

 

- Σωστή χρήση του ηλεκτρικού βραστήρα νερού ώστε να βράζουμε την 

ποσότητα νερού που πραγματικά χρειαζόμαστε και όχι ολόκληρη την 

ποσότητα που χωράει ο βραστήρας . 

- Προγραμματισμένη χρήση του ζεστού νερού στο μπάνιο, ώστε να 

αποφεύγεται η ενδιάμεση ανάμιξή του με κρύο και να χρειάζεται να 

χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό. 

- Καθαρισμός των πλαισίων του ηλιακού θερμοσίφωνα από τις σκόνες και τις 

ακαθαρσίες, κατά το χειμώνα και το φθινόπωρο. 

- Αντικατάσταση των συνηθισμένων λαμπτήρων φωτισμού με άλλους ψηλής 

απόδοσης.  

- Η τηλεόραση να σβήνει από τη πρίζα και όχι από το τηλεχειριστήριο. 

 

 

Μεσοπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα 

 

- Εφαρμογή μέτρων για θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου. 

- Αντικατάσταση των μονών παραθύρων με καλής ποιότητας διπλά. 

- Αντικατάσταση παλιού και μη αποδοτικού εξοπλισμού (λέβητας κεντρικής 

θέρμανσης, ψυγείο, κλιματιστικό, πλυντήριο) με καινούργια ψηλής απόδοσης. 
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Κατά την αγορά ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στην ενεργειακή σήμανση 

των οικιακών συσκευών ώστε, εκτός από την τιμή, να λαμβάνεται υπόψη και 

η ενεργειακή απόδοση της συσκευής.  

- Οι οικιακές συσκευές που σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να φέρουν τη 

σχετική ετικέτα που να δείχνει την κατανάλωση ενέργειας είναι:  

(α) Ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους 

(β) Πλυντήρια ρούχων 

(γ) Ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων 

(δ) Συνδυασμένα πλυντήρια ρούχων / στεγνωτήρια 

(ε) Πλυντήρια πιάτων 

(στ) Λαμπτήρες φωτισμού 

(ζ) Ηλεκτρικοί φούρνοι 

(η) Οικιακά κλιματιστικά 

 

       Κατά την αγορά των οικιακών συσκευών σημασία πρέπει επίσης να 

δίδεται κατά πόσο η συσκευή φέρει τη σήμανση CE γεγονός που υποδεικνύει 

ότι η συγκεκριμένη συσκευή ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις 

απόδοσης και ασφάλειας. 

- Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πλαισίων του ηλιακού θερμοσίφωνα. 

- Υποστήριξη ή/ και αντικατάσταση του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης που 

καίει πετρέλαιο με ειδικό τζάκι που καίει βιομάζα (ξύλα, ελαιοπυρήνα, κ.α.). 

- Τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για υποστήριξη του συστήματος κεντρικής 

θέρμανσης. 

 

Μέτρα εξοικονόμηση ενέργειας σε νέες κατοικίες 

 

       Το θέμα της Ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ευθύς εξ 

αρχής και από τον αρχικό σχεδιασμό της κατοικίας. Θέματα όπως: 

- ο προσανατολισμός του κτιρίου, 

- το συνολικό εμβαδό του κτιρίου, 

- το μέγεθος και ο προσανατολισμός των διαφόρων ανοιγμάτων, 

- η σκίαση των ανοιγμάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
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- η θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, 

- η αξιοποίηση των ΑΠΕ για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης 

- η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση του νερού χρήσης 

- η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή από τους μελετητές του 

έργου, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να συμβουλεύουν κατάλληλα τους 

ιδιοκτήτες. 

 Άλλοι τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

- Εφαρμογή συστημάτων για σωστή και αποδοτική διαχείριση της 

ενέργειας. 

- Εφαρμογή συστημάτων για άμεση μείωση της καταναλισκόμενης 

ενέργειας. 

- Εφαρμογή συστημάτων για μείωση της άεργου ισχύος και των απωλειών 

ενέργειας. 

- Εφαρμογή συστημάτων για μείωση της μέγιστης ζήτησης ενέργειας. 

- Εφαρμογή συστημάτων για ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας. 

- Θερμομονώσεις σωληνώσεων, θερμοδοχείων, εναλλακτών, κλπ. 

- Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου φωτισμού. 

- Εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής για ταυτόχρονη παραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας. 

- Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για θέρμανση πισινών. 

- Εγκατάσταση κεντρικών ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης για βιομηχανίες, ξενοδοχεία κλπ. 
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ 

 

 Ψυγείο 
 
Ρυθμίστε την σωστή θερμοκρασία, στο χώρο συντήρησης στους 4ο-5ο C και την  

κατάψυξη στους -18οC.                                                               

 Ελέγχετε αν η πόρτα κλείνει ερμητικά . 

 Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του θαλάμου συντήρησης . 

 Μην ανοιγοκλείνετε άσκοπα το ψυγείο. 

 Αποφεύγετε την τοποθέτηση του ψυγείου δίπλα σε πηγές θερμότητας. 

 Μην αμελείτε να κάνετε απόψυξη. 

 

 Πλυντήριο ρούχων 
 

 Ρυθμίστε το πρόγραμμα πλύσης στους 40ο-50οC. 
 Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν είναι γεμάτο. 

 Επιλέξτε τον οικονομικό κύκλο πλύσης. 
 Καθαρίζετε συχνά το φίλτρο αντλίας του πλυντηρίου . 

 

 Κουζίνα 
 

 Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδη βάση και καλή επαφή στις εστίες. 
 Χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητας. 

 Ελέγχετε την καλή εφαρμογή της πόρτας του φούρνου. 
 Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου όταν λειτουργεί. 
 Σβήνετε το φούρνο 10΄ πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο. 
 Χρησιμοποιείτε τον αυτόματο καθαρισμό φούρνου, αν υπάρχει, αμέσως μετά το ψήσιμο 

όσο ο φούρνος είναι ζεστός. 

 

     Τηλεόραση – Η/Υ – Συσκευές Ασύρματου Τηλεφώνου 

 

 Μην αφήνετε ανοιχτή την τηλεόραση ενώ δεν παρακολουθείτε. 
 Έχετε ανοιχτό τον Η/Υ μόνο όση ώρα εργάζεστε σ’ αυτόν. 
 Κλείνετε τις συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη ( όχι κατάσταση αναμονής ). 
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6.2 ΕΞΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

       Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 60 % της παγκόσμιας κατανάλωσης 

πετρελαιοειδών απορροφάται στις μεταφορές. Το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς είναι το αυτοκίνητο και ακολουθεί με 

μεγάλη διαφορά το αεροπλάνο, μετά το τρένο και το λεωφορείο. Η μονομερής 

εξάρτηση των μεταφορικών μέσων από το αργό πετρέλαιο και η κυριαρχία 

του Ι.Χ. αυτοκινήτου, δεν έχουν μόνο περιβαλλοντικές αλλά επίσης 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι οικονομικές συνέπειες γίνονται 

εμφανείς μετά από κάθε πετρελαϊκή κρίση. 

        Οι κοινωνικές συνέπειες έχουν σχέση με την αύξηση των τροχαίων 

ατυχημάτων, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής λόγω της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης που προκαλεί άγχος, θόρυβο και απώλεια χρόνου. 

        Η εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές υπόσχεται καλύτερη ποιότητα 

ζωής σε πόλεις πιο ανθρώπινες, καθαρές και ήσυχες και μπορεί να επιτευχθεί 

με αλλαγές στα μεταφορικά μέσα, με ορθολογική οργάνωση των 

συγκοινωνιών και μείωση των μετακινήσεων.  

Ιδιαίτερα :  

- Στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων και της 

επιθετικής οδήγησης, οι βελτιώσεις στην απόδοση του κινητήρα, η χρήση 

σύνθετων υλικών ελαφρότερων και ανθεκτικότερων του χάλυβα για να 

μειωθεί το μέγεθος και το βάρος τους, ακόμη η χρήση μικρών ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων στις πόλεις που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι αθόρυβα, 

είναι μέτρα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στις 

μεταφορές. 

- Στις συλλογικές μετακινήσεις, η προώθησή τους με την ενίσχυση του στόλου 

των μέσων μαζικής μεταφοράς, την αύξηση της ελκυστικότητάς τους, τη 

χρήση μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ, τρόλεϊ, μετρό), την ανάπτυξη και 
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εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, και την ορθολογικότερη χρήση των 

μεταφορικών μέσων, ιδιαίτερα της μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω των 

σιδηροδρόμων αντί των οδικών μέσων, θα συμβάλλουν θετικά στην 

κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγμα, το τρένο για το ίδιο μεταφορικό έργο 

καταναλώνει 3 φορές λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τις οδικές μεταφορές. 

- Στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στις κυκλοφοριακές συνθήκες, όπου η 

εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χωροθέτηση περιοχών 

όπου θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται η κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων, 

θα ενθαρρύνεται η χρήση του ποδηλάτου και θα υπάρχουν χώροι ελεύθεροι 

για το παιχνίδι των παιδιών αλλά και την επικοινωνία των ανθρώπων. Πολλές 

ελληνικές πόλεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες τους και να 

πετύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αν αξιοποιούσαν παρόμοιες μεθόδους. 

- Στη μείωση των μετακινήσεων με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπου 

αποφεύγονται πολλές μετακινήσεις και εξυπηρετούνται οι πολίτες στις σχέσεις 

τους με τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμη και στις εμπορικές συναλλαγές 

χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακά συστήματα, όπως το διαδίκτυο, φαξ, 

τηλεδιασκέψεις κ.λπ. 

 

Τα καύσιμα στις μεταφορές 

        Το 2003, είχε υπολογιστεί ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μερίδιο 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχούσε στον τομέα 

των μεταφορών, είχε διαπιστωθεί ότι η τάση ήταν αυξητική και ότι από αυτό 

το μερίδιο το 98% αντιστοιχούσε στην κατανάλωση παραγώγων 

πετρελαιοειδών προϊόντων. 

      Τις μεταφορές σήμερα, είτε αυτές αφορούν ανθρώπους είτε 

εμπορεύματα, τις διακρίνουμε σε τρεις ιδιαίτερες κατηγορίες: τις επίγειες 

χερσαίες, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές. Οι δύο τελευταίες, πλην 

ελαχίστων άκρως περιορισμένων και εξειδικευμένων εξαιρέσεων, 
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χρησιμοποιούν κοινή πηγή ενέργειας τα συμβατικά υγρά καύσιμα, τα οποία 

είναι προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου. 

      Οι επίγειες μεταφορές, έχουν μια διαφοροποίηση ως προς την πηγή 

ενέργειας τους έναντι των άλλων δύο. Τα συμβατικά καύσιμα εδώ δεν είναι η 

μοναδική πηγή ενέργειας. Μπορεί να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, αλλά 

στις επίγειες μεταφορές υπάρχει η δυνατότητα και γίνονται σημαντικές 

προσπάθειες για όλο και μεγαλύτερη διείσδυση στο ενεργειακό τους μείγμα 

και άλλων πηγών ενέργειας, χρόνο με το χρόνο σε όλο και μεγαλύτερο 

ποσοστό. 

Μία από αυτές τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η δεύτερη σημαντικότερη 

του τομέα, είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία εισέβαλε στο προσκήνιο 

παλαιόθεν με τραίνα, τραμ, μετρό, τρόλεϊ και πρόσφατα επεκτείνεται και με 

ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Άλλη πηγή, είναι τα ανανεώσιμα καύσιμα, 

κύρια τα βιοκαύσιμα βιοντίζελ και βιοαιθανόλη, τα οποία σπανιότερα σε 

αυτούσια μορφή και συνηθέστερα σαν πρόσμικτα σε διαφορετικά ποσοστά 

στο πετρέλαιο και την βενζίνη αντίστοιχα, εκτοπίζουν σταθερά τα συμβατικά 

καύσιμα από τη χρήση τους στις επίγειες μεταφορές. Σημαντικές επίσης 

ερευνητικές και πειραματικές προσπάθειες γίνονται σήμερα για την ανάπτυξη 

νέων ανταγωνιστικών τεχνολογιών και για την εξασφάλιση βιώσιμων 

οικονομικά και περιβαλλοντικά ενεργειακών πηγών και εναλλακτικών 

καυσίμων, σε αντικατάσταση των συμβατικών υγρών καυσίμων. Οι κυψέλες 

καυσίμων, το υδρογόνο και τα φωτοβολταϊκά, βρίσκονται σε δοκιμαστικό 

στάδιο τα τελευταία χρόνια και πιστεύουμε πως σύντομα οι επιστήμονες και οι 

διεθνείς εξελίξεις θα τα προωθήσουν σε ευρύτερη εμπορική χρήση. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές 

        Τρεις είναι οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να 

στραφούμε για να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα στον τομέα της 

εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές: 
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1. Ορθολογική, επιλεκτική και βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων μέσων 

μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, 

εκμετάλλευση της βέλτιστης μεταφορικής ικανότητας ενός οχήματος 

μεταφοράς) 

2. Χρήση οχημάτων τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες υψηλής 

απόδοσης (υψηλή απόδοση σημαίνει καλύτερη εκμετάλλευση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας, παραλαβή περισσότερης ωφέλιμης 

ενέργειας από την ούτως ή άλλως καταναλισκόμενη) 

3. Οικολογική/ οικονομική οδήγηση με την έννοια της ελαχιστοποίησης 

της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά επιβάτη και χιλιόμετρο 

διανυθείσας απόστασης (χρήση μεγάλης σχέσης μετάδοσης που 

συνδέεται με χαμηλές στροφές κινητήρα και κατά το δυνατόν σταθερή 

ταχύτητα χωρίς απότομες αυξομειώσεις) 

Οφέλη από την εξοικονόμηση καυσίμων 

 Μείωση του κόστους μεταφοράς, με άμεση συνέπεια στην αύξηση των 

διαθέσιμων οικονομικών πόρων 

 Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τους εξωγενείς 

ενεργειακούς πόρους και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου 

 Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και του ρυθμού της 

κλιματικής αλλαγής 

 Μείωση των επικίνδυνων υποπροϊόντων καύσης και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

 Αύξηση της βιωσιμότητας των ενεργειακών πόρων 

Η έννοια της κατανάλωσης καυσίμου στις οδικές μεταφορές 

         Με τον όρο κατανάλωση καυσίμου εννοούμε την ποσότητα του 

καυσίμου που καταναλώνουμε για να διανύσουμε μια συγκεκριμένη 

απόσταση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει επικρατήσει ο όρος 

«κατανάλωση καυσίμου» να εκφράζει την ποσότητα των λίτρων που 

απαιτούνται από ένα όχημα για την κάλυψη 100 χιλιομέτρων (liters/100km). 
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Έτσι, για παράδειγμα, όταν ακούμε ότι ένα ΙΧ έχει κατανάλωση 7,4 λίτρα, 

καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αυτοκίνητο για να διανύσει μία απόσταση 100 

χιλιομέτρων χρειάζεται 7,4 λίτρα. Είναι προφανές λοιπόν ότι όσο μικρότερη 

είναι η κατανάλωση καυσίμου ενός οχήματος, τόσο οικονομικότερο είναι σαν 

όχημα στη χρήση του, και τόσο φτηνότερη είναι η μεταφορά με αυτό. 

       Ένας άλλος τρόπος έκφρασης της κατανάλωσης ενός οχήματος είναι με 

την ποσοτικοποίηση του αριθμού των διανυόμενων χιλιομέτρων ανά μονάδα 

καταναλισκόμενου καυσίμου. Αυτός ο τρόπος δεν είναι απόλυτα σωστός και 

σύμφωνος με τον όρο αλλά χρησιμοποιείται. Είναι ουσιαστικά το αντίστροφο 

του προηγούμενου ορισμού, και εκφράζει τον αριθμό των χιλιομέτρων τα 

οποία μπορεί να διανύσει το όχημα για κάθε λίτρο καυσίμου που καίει 

(χλμ/λίτρο). Έτσι, για παράδειγμα το ίδιο όχημα που έχει κατανάλωση 7,4 

λίτρα στα 100 χλμ, με ένα λίτρο καυσίμου διανύει 13,5 χλμ. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου στα 

οχήματα οδικών μεταφορών 

Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση 

καύσιμου στα οχήματα οδικών μεταφορών είναι:  

• Η τεχνολογία και η απόδοση του κινητήρα 

• Το είδος και η απόδοση του καυσίμου 

• Τα χαρακτηριστικά και η κατάσταση του οχήματος 

• Το είδος της διαδρομής 

• Ο χαρακτήρας του οδηγού και το τρόπος οδήγησης 

Πολιτικές που ευνοούν την εξοικονόμηση ενέργειας 

 

Μεγάλα περιθώρια για εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν στις 

πόλεις, όπου γίνονται πολλές και συχνές μετακινήσεις και οι αποστάσεις είναι 
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σχετικά μικρές. Ένα μεγάλο μέρος των μετακινήσεων αφορούν μικρής 

απόστασης μετακινήσεις και μπορεί να γίνονται με τα πόδια. Επίσης η 

ποδηλασία μπορεί να βοηθήσει σε μεγαλύτερες αποστάσεις, εφόσον υπάρξει η 

κατάλληλη υποδομή και οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα την ενθαρρύνουν. 

Πόσο μάλλον που η μέση ταχύτητα μετακίνησης των αυτοκινήτων έχει φτάσει 

στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας τα 5-12 χλμ/ώρα και στους άλλους 

δρόμους πολύ μικρότερες – δηλαδή περίπου όσο η ταχύτητα γρήγορου 

βαδίσματος και μικρότερη από την ταχύτητα ποδηλάτου. Για μεγαλύτερες 

αποστάσεις τα μέσα συλλογικής μεταφοράς, αν είναι σωστά οργανωμένα (σε 

όρους χρόνου, κόστους, άνεσης και αξιοπιστίας) μπορούν να εξοικονομήσουν 

ενεργειακούς πόρους και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουν αυτά τα ήπια μέσα 

μετακίνησης. 

           Είναι σημαντικό επομένως οι πόλεις να είναι πυκνοδομημένες, ώστε η 

προέλευση και ο προορισμός των μετακινήσεων (π.χ. σχολείο, ιατρικό κέντρο, 

καταστήματα κλπ) να μην είναι απομακρυσμένοι. Επίσης το περιβάλλον της 

πόλης πρέπει να είναι ασφαλές και ευχάριστο για περπάτημα και ποδηλασία 

(να υπάρχουν λ.χ. ελεύθεροι χώροι πρασίνου). Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει 

ότι η απόσταση που είναι διατεθειμένος να περπατήσει κανείς μπορεί να 

αυξηθεί περισσότερο από 70%, αν βελτιωθούν οι συνθήκες πεζή μετακίνησης.  

Τα ΙΧ αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες καταστρέφουν με διπλό τρόπο τις 

προϋποθέσεις αυτές μιάς ενεργειακά αποδοτικής πόλης. Αφενός μεν διεθνής η 

εμπειρία δείχνει ότι ευνοούν την εξάπλωση της πόλης και τη διάλυση του 

αστικού ιστού, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μειώνουν τις αποστάσεις. 

Στην πραγματικότητα όμως προκαλούν έτσι αύξηση του αριθμού και του 

μεγέθους των μετακινήσεων και σε τελική φάση τον κυκλοφοριακό κορεσμό 

της. Από την άλλη πλευρά , η επιδείνωση του αστικού περιβάλλοντος 

(ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, απειλή για την ασφάλεια των πεζών 

κλπ) που δημιουργείται με την αύξηση της κυκλοφορίας τους, αποθαρρύνει τα 

ήπια μέσα μεταφοράς (περπάτημα, ποδηλασία). 

Στις υπεραστικές μετακινήσεις η χρήση των συλλογικών μέσων 

μεταφοράς και κυρίως του σιδηρόδρομου μπορεί να μειώσει την ανάγκη για ΙΧ 

αυτοκίνητο και να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά ενεργειακών πόρων. Έτσι 
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μόνο σε αραιοκατοικημένες περιοχές υπάρχει πράγματι η ανάγκη για χρήση ΙΧ 

αυτοκινήτου. Και εκεί όμως αυτή η χρήση τους δεν συνεπάγεται απαραίτητα 

την ιδιοκτησία τους, αλλά συχνά μπορεί να γίνεται με μορφές που είναι 

οικονομικότερες για τους χρήστες και δεν ενθαρρύνουν την παραπέρα 

χρησιμοποίησή τους (διάφορες μορφές ενοικίασης, carsharing κ.λπ.). 

          Μια τέτοια πολιτική αντιμετώπισης των διάφορων μεταφορικών μέσων 

έχει ευνοϊκές συνέργειες και σε άλλες, εκτός της ενεργειακής, πολιτικές: 

οικονομική, κοινωνική, οδικής ασφάλειας, υγείας κλπ. Για το λόγο αυτό και οι 

περισσότερες πόλεις των πλέον ανεπτυγμένων χωρών εφαρμόζουν 

προγράμματα περιορισμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και βελτίωσης των 

συνθηκών πεζή μετακίνησης και ποδηλασίας και ενίσχυσης των δημοσίων 

συγκοινωνιών (η Κοπεγχάγη, η Ζυρίχη, το Άμστερνταμ είναι μερικά 

πετυχημένα παραδείγματα). Το 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το 

χάρτη των δικαιωμάτων των πεζών και το 1996 οι δήμαρχοι των μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών πόλεων (μεταξύ των οποίων και της Αθήνας) υπέγραψαν τη 

διακήρυξη της Κοπεγχάγης. 

         Και στην Αθήνα όμως είχαμε την εμπειρία των ολυμπιακών αγώνων του 

2004, όπου οι μετακινήσεις των επισκεπτών και των κατοίκων εκείνη την 

εποχή προγραμματίστηκαν και έγιναν με επιτυχία κατά κύριο λόγο με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς. Δυστυχώς, λόγω των ιδεολογικών εμμονών της διοίκησης 

υπέρ του αυτοκινήτου και των μοτοσικλετών, η τόσο πετυχημένη αυτή 

πολιτική εγκαταλείφθηκε την επομένη των ολυμπιακών αγώνων. 

 

 Πολιτική μεταφορών στην Ελλάδα 

 

Στη χώρα μας, ενώ η κερδοσκοπία της γης έχει οδηγήσει σε 

πυκνοκατοικημένους οικισμούς (ίσως μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό, σε 

κάποια σημεία), παρόλα αυτά ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια μια 

δογματική, και διπλά ανορθολογική, πολιτική ενίσχυσης του ΙΧ αυτοκινήτου. 

Αυτή η πολιτική συνοδεύτηκε με το διωγμό της πεζή μετακίνησης, και άνευ 

όρων ενίσχυσης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το ίδιο αμείλικτα 

κυνηγήθηκε και η ποδηλασία, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα σχεδόν 
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ανύπαρκτη, όταν σε άλλες χώρες η συμμετοχή της στην κατανομή των 

μετακινήσεων είναι σημαντική φτάνοντας σε μερικές περιοχές της Ολλανδίας ή 

της Δανίας να καλύπτει το 40-50% των μετακινήσεων. Οι χρηματοδοτήσεις 

κατευθύνθηκαν σε έργα οδοποιίας (για τα οποία σπανίως υπάρχουν διόδια – 

αλλά και τότε καλύπτουν μόνο μέρος του κόστους συντήρησης και όχι το 

κόστος κατασκευής), ενώ ο σιδηρόδρομος αφέθηκε να παρακμάσει κάτω από 

το βάρος του αθέμιτου ανταγωνισμού του αυτοκινήτου και γραφειοκρατικών 

διοικήσεων. Για να μπορέσει να μειωθεί ακόμα περισσότερο το κόστος του 

αυτοκινήτου και να γίνει ελκυστικό, το σύνολο σχεδόν των ελεύθερων χώρων 

των πόλεων διατέθηκε (ως επί το πλείστον δωρεάν) για τις ανάγκες 

στάθμευσης και κίνησης του αυτοκινήτου, είτε νομιμοφανώς (όπως λ.χ. στην 

περίπτωση των στενών και ανεπαρκών διαστάσεων πεζοδρομίων), είτε και 

τελείως παράνομα (όπως στην περίπτωση της ενθάρρυνσης της στάθμευσης 

στα πεζοδρόμια και τους “πεζόδρομους”). Γενικότερα τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς αφέθηκαν να υποβαθμιστούν σημειολογικά και λειτουργικά, ενώ 

καλλιεργήθηκε στην κοινή γνώμη η άποψη ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο ταυτίζεται 

κατά έναν αυθαίρετο τρόπο με την πρόοδο και θα πρέπει να ενισχύεται με 

κάθε τρόπο. Όταν τα αυτοκίνητα γέμισαν ασφυκτικά κάθε χώρο της πόλης 

άρχισαν να προωθούνται οι μοτοσικλέτες με μια σειρά προνομίων που τους 

παραχωρήθηκαν (είσοδος στο δακτύλιο, ευνοϊκή φορολογία, απαλλαγή από 

ΚΤΕΟ, κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, ανεξέλεγκτη ηχορύπανση κλπ), επειδή 

υποτίθεται ότι αντικαθιστούν αυτοκίνητα στους δρόμους, εκμεταλλευόμενες 

καλύτερα τον περιορισμένο αστικό χώρο. Φυσικά και στην περίπτωση αυτή 

υπήρξε εμπαιγμός της κοινής γνώμης, αφού, όπως μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει, οι μοτοσικλέτες δεν μειώνουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους, 

αλλά επιπροστίθενται σ’ αυτά επεκτεινόμενες εις βάρος των χώρων των 

πεζών: κινούνται στους λεωφορειόδρομους, στους πεζόδρομους και στα κενά 

μεταξύ των αυτοκινήτων, σταθμεύουν στα πεζοδρόμια και περιμένουν στα 

φανάρια στις διαβάσεις των πεζών. Δυστυχώς όσα προβλέπουν ο χάρτης των 

δικαιωμάτων των πεζών και η διακήρυξη της Κοπεγχάγης, ενώ στις άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα και στις 

άλλες ελληνικές πόλεις μένουν κενό γράμμα. 
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 Προς μία ενεργειακά αποδοτική πολιτική μεταφορών  

 

           Βασικός στόχος μιας ενεργειακά αποδοτικής πολιτικής μεταφορών 

είναι η επιδίωξη όσο το δυνατόν περισσότερος αριθμός μετακινήσεων να 

πραγματοποιείται με βάδισμα, ποδήλατο και με τα πόδια. 

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες 

για βελτίωση των συγκοινωνιών στην πόλη. Οι προσπάθειες όμως αυτές ήταν 

άτολμές, αναποτελεσματικές και συνοδεύονταν από ακόμα μεγαλύτερες 

προσπάθειες για βελτίωση της κίνησης των ΙΧ αυτοκινήτων και των μηχανών. 

Ο κυριότερος λόγος αυτών των περιορισμένων αποτελεσμάτων είναι ότι οι 

προσπάθειες αυτές δεν εντάσσονται σε μία γενικότερη πολιτική ενίσχυσης της 

ποδηλασίας και του βαδίσματος, αλλά στην σταθερή και αταλάντευτη πολιτική 

επιλογή για κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας. Πράγματι τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς δεν διευκολύνουν μόνο τους πεζούς αλλά έχουν 

ευνοϊκές επιδράσεις και στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία γιατί στρέφοντας 

δυνητικούς χρήστες ΙΧ προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επιτρέπουν στους 

υπόλοιπους που παραμένουν να κινούνται πιο άνετα στους δρόμους.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τραμ: κατά τη χάραξή του αποφεύχθηκε 

προσεκτικά να θιγεί χώρος της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και 

καταστράφηκαν χώροι πεζών και πάρκα, ενώ ακόμα και σήμερα αποφεύγεται 

να δοθεί η προτεραιότητα στην κίνησή του (πράσινο κύμα). Το αποτέλεσμα 

είναι να κινείται με ακατάστατα και αραιά δρομολόγια, μαζεύοντας κυρίως 

τους επιβάτες που χρησιμοποιούσαν πριν από την κατασκευή του τις γραμμές 

των λεωφορείων που κατήργησε, και να μην μπορεί να παίξει το φυσικό ρόλο 

του ως ραχοκοκαλιά ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών, με 

μετεπιβιβάσεις από άλλες πιο αργές λεωφορειακές γραμμές. 

Για τους πεζούς δεν έχει γίνει ακόμα σχεδόν τίποτε, ενώ αντί για την ανάπτυξη 

της ποδηλασίας ενισχύονται οι μοτοσικλέτες που δρουν ανταγωνιστικά προς 

αυτές (γι’ αυτό και οι καταναλωτές μοτοσικλετών είναι αντίθετοι στην 

ανάπτυξη της ποδηλασίας).  
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Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ούτε η χρήση των δημόσιων 

συγκοινωνιακών μέσων δεν μπορεί να αυξηθεί αν είναι αδύνατο οι χρήστες 

τους να φτάσουν στα σημεία εισόδου τους (στάσεις). Σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία το πλάτος της ζώνης ελεύθερης διέλευσης των 

πεζοδρομίων, για λόγους εξυπηρέτησης ατόμων μειωμένης κινητικότητας και 

μόνον, θα πρέπει να είναι 1,50 μέτρο, που αντιστοιχεί σε πλάτος πεζοδρομίου 

πάνω από 2 μέτρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συστάσεις διεθνών 

οργανισμών ορίζουν ελεύθερο πλάτος διέλευσης ακόμα μεγαλύτερο (1,80 – 

2,50 μέτρα), ενώ στις περιπτώσεις οδών με εμπορική κίνηση ή άλλα σημεία 

συγκέντρωσης πεζών (λ.χ. στάσεις λεωφορείων), είναι προφανές ότι το 

πλάτος θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερο (πάνω από 3,00 – 3,50 μέτρα 

σύμφωνα με τις συστάσεις). Δυστυχώς ελάχιστα πεζοδρόμια στην Αθήνα 

έχουν αυτές τις διαστάσεις, ενώ και γενικότερα οι ελλείψεις της πόλης σε 

ελεύθερους χώρους είναι κραυγαλέες. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πάψει η υποβάθμιση ελεύθερων 

χώρων (πλατειών, πάρκων κλπ) με υπόγεια γκαράζ που προσελκύουν 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία στα κέντρα των πόλεων, και η κατασκευή αστικών 

αυτοκινητόδρομων (όπως λ.χ. μετατράπηκαν πρόσφατα τμήματα της 

λεωφόρου Κηφισίας, Μεσογείων, παραλιακής κλπ). 

Το κυριότερο όμως είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η 

αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων που βρίσκονται στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων που θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση της 

ανθρώπινης πόλης και να απαλλαγεί από την ιδεολογία της με κάθε τρόπο 

κυριαρχίας του ΙΧ αυτοκινήτου και της μηχανής και αντιμετώπισης των πεζών 

όχι ως κυκλοφορία, αλλά ως ενοχλητικό εμπόδιό της. Ιδιαίτερα εμποτισμένοι 

με αυτή την ιδεολογική αντίληψη κατά των πεζών είναι πολλά από τα στελέχη 

των αρχών και των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα θέματα σχετικά με τις 

οδικές μεταφορές, ιδιαίτερα στις ανώτερες βαθμίδες. Η τροχαία λ.χ. αρνείται 

να προστατεύσει τα δικαιώματα των πεζών, και δεν θεωρεί αναγκαία την 

προστασία τους, εφαρμόζοντας την πολιτική της μονόπλευρης επιείκειας: 

επιείκεια για τους παραβάτες των δικαιωμάτων των πεζών – σκληρότητα και 

απανθρωπιά για τους πεζούς (ιδίως μάλιστα τους ασθενέστερους από αυτούς: 
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μικρά παιδιά, υπερήλικες, άτομα με αναπηρίες κλπ εμποδιζόμενα άτομα). 

Κάποιο μάλιστα έχουν και την ψευδαίσθηση ότι δείχνουν με αυτό τον τρόπο 

“ανθρώπινο πρόσωπο”! . 

Η ενεργειακά αποδοτική πόλη δεν μπορεί παρά να είναι η 

ανθρώπινη πόλη. Και ανθρώπινη πόλη είναι η πόλη που είναι φτιαγμένη και 

λειτουργεί για τους ανθρώπους και όχι για τις μηχανές. 
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6.3  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

 Οι ηλεκτρικές λάμπες εκτός από τεχνητό φως προσφέρουν παράλληλα και 

θερμότητα στον χώρο που λειτουργούν. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα 

ανεπιθύμητο τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η προσφερόμενη από τα φώτα 

θερμότητα απομακρύνεται με την χρήση κλιματιστικών. Για τον λόγο αυτό καλό 

είναι να σβήνουμε τα φώτα όταν δεν είναι αναγκαία. 

 

 Μια λάμπα πυρακτώσεως  40 Watt όσο και μία λάμπα φθορισμού 40 Watt 

καταναλώνουν την ίδια ενέργεια σε μία ώρα. Εντούτοις η λάμπα φθορισμού 

παράγει πέντε φορές μεγαλύτερη φωτεινή ακτινοβολία ενώ θερμαίνει πολύ 

λιγότερο τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

 Για τους λαμπτήρες πυρακτώσεως μπορούμε να χρησιμοποιούμε ροοστάτες αντί 

για κλασικούς διακόπτες, ρυθμίζοντας την έντασή τους σε χαμηλά επίπεδα όταν το 

πολύ φως δεν είναι αναγκαίο.  

 Οι εξωτερικοί χώροι δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά φωτισμένοι την νύχτα.  

 Χρησιμοποιούμαι λαμπτήρες με μικρότερη ισχύ σε εξωτερικούς χώρους και 

γενικότερα σε περιοχές όπου δεν είναι απαραίτητο το πολύ φως. 

 Σε εξωτερικούς χώρους, όπως ο κήπος, χρησιμοποιούμαι τα κατά πολύ 

οικονομικότερα φωτοηλεκτρικά φώτα τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια 

σε ηλεκτρική την ημέρα και την ηλεκτρική σε φωτεινή την νύχτα.  

 Για ασφάλεια την νύχτα προτιμείστε τους ανιχνευτές κίνησης που ανοίγουν 

αυτόματα τα φώτα όταν κάποιος πλησιάζει ή απομακρύνεται από τον περίβολο του 

σπιτιού σας αντί να κρατάτε τα εξωτερικά φώτα διαρκώς ανοικτά.  

 Καθαρίζουμε τακτικά τα τζάμια των παραθύρων ώστε να διέρχεται όσο το δυνατόν 

ανεμπόδιστα το φως της ημέρας.  

 Ο υπερβολικός φωτισμός στο γραφείο μπορεί να είναι επιβλαβής   φωτιζόμενο 

παράθυρο. Οι φωτεινές ακτίνες πρέπει να τέμνουν κάθετα την διεύθυνση στην 

οποία κοιτάμε.  
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 Το φυσικό φως της ημέρας, μπορεί να ανακλαστεί βαθιά μέσα στο δωμάτιο, με την 

χρήση καθρεφτών, φωταγωγών και άλλων αρχιτεκτονικών τεχνικών και να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά του τεχνητού φωτισμού. 

                                                      

                       

 

6.4 ΕΞΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 

 

Κλιματισμός 

  Κλιματισμός είναι ο έλεγχος του μικροκλίματος με φυσικούς τρόπους η με 

μηχανικές διατάξεις με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης. 

Βασικές λειτουργίες κλιματισμού: 

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΡΑΝΣΗ – ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 

Τεχνολογίες Κλιματιστικών 

Α) Inverter 

Tί είναι η τεχνολογία Inverter; 
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       Η τεχνολογία inverter, ελέγχει αναλογικά την ισχύ του κλιματιστικού. 

Τροποποιώντας την συχνότητα του ρεύματος τροφοδότησης ή την ένστασή 

του, εξασφαλίζεται η ομαλή γραμμική μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής 

του συμπιεστή που είναι η «καρδιά» του κλιματιστικού σας. Αυτό επιτρέπει 

την εναρμόνιση της ψυκτικής και της θερμικής ισχύος με τις εκάστοτε 

απαιτούμενες πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία του 

κλιματιζόμενου χώρου διαφέρει κατά πολύ από την ρυθμισμένη θερμοκρασία, 

το κλιματιστικό λειτουργεί με την μέγιστη ισχύ, εξασφαλίζοντας την γρήγορη 

επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο χώρο, ο συμπιεστής ρυθμίζει με ακρίβεια την 

ισχύ για την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας. Γιατί οι μονάδες με 

τεχνολογία Inverter είναι πιο οικονομικές στην λειτουργία τους; 

        Χάρη στην τεχνολογία Inverter ο βαθμός απόδοσης των κλιματιστικών 

μονάδων είναι σημαντικά υψηλότερος κατά την λειτουργία τους τόσο σε 

πλήρες φορτίο όσο και σε μερικό φορτίο. Με δεδομένο ότι οι κλιματιστικές 

μονάδες λειτουργούν περισσότερο από το 80% του χρόνου τους σε μερικό 

φορτίο, ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης των μονάδων με τεχνολογία 

Inverter, επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30~40% της 

ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας, σε σχέση με μονάδες σταθερών στροφών 

αντίστοιχης ισχύος. 

 



«ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» 

 

- 65 - 
 

. 

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter: 

 Επιτυγχάνετε πολύ ταχύτερα στη επιθυμητή θερμοκρασία 

 Ο χρόνος έναρξης μειώνεται κατά 1/3 

 Εξοικονομείτε ενέργεια και χρήμα: 30% μικρότερη κατανάλωση 

ενέργειας 

 Αποφεύγεται η επαναληπτική λειτουργία του συμπιεστή, με άλλα λόγια 

δεν υπάρχουν σημεία αιχμής τάσης 

 Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας μειώνεται κατά 1/3 (σε σύγκριση με 

κανονικές μονάδες on/off) 

 Δεν υπάρχουν διακυμάνσεις θερμοκρασίας 

Β) Κλιματιστικά σταθερών στροφών 

Τα κλιματιστικά σταθερών στροφών εργάζονται αποδίδοντας σταθερή ισχύ. 

Μόλις επιτύχουν την επιθυμητή θερμοκρασία 

σταματούν. 

Αποτέλεσμα: 

 Συχνές εκκινήσεις 

 Δουλεύουν σε πλήρες φορτίο πάντα. 

 

 

Τι είναι η ενεργειακή κλάση των μονάδων; 

         Η Ενεργειακή Κλάση είναι η ταξινόμηση των κλιματιστικών μονάδων 

ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει όλα 

τα νέα κλιματιστικά να έχουν μια ετικέτα με την «ενεργειακή σήμανση» της 

συσκευής. Η ταξινόμηση γίνεται σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, A έως G, με 

την Α να δηλώνει την πιο αποδοτική μονάδα και την G την λιγότερη 

αποδοτική, που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγουμε να 

χρησιμοποιούμε . Συνήθως ενδείκνυται η επιλογή ενεργειακή κλάσης Α ή έστω 

Β. Η επιλογή μιας κλιματιστικής μονάδας με υψηλή ενεργειακή κλάση συνήθως 
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είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία κινητήρων και συμπιεστών Inverter που 

εξασφαλίζουν άνεση και οικονομία λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι η επιλογή 

μιας μονάδας με υψηλή ενεργειακή απόδοση Α+ και η χρήση της τεχνολογίας 

Inverter μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 50% 

σε σχέση με μια συμβατική μονάδα σταθερών στροφών και Ενεργειακής 

Κλάσης Β. 

Κατηγορίες Κλιματισμού 

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

 ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

 ΟΙΚΙΑΚΟΣ 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί ένας 

συνδυασμός εξοικονόμησης ενέργειας και μέγιστης αποδοτικότητας του 

κλιματιστικού προϊόντος. Βασική προϋπόθεση είναι η μονάδα του 

κλιματιστικού συστήματος να είναι πιστοποιημένη από διεθνείς οργανισμούς. 

Πρέπει να γίνεται σωστή μελέτη και εγκατάσταση στο χώρο και να 

χρησιμοποιούνται έξυπνα όλες οι επιλογές των αυτοματισμών.  

         Πιο συγκεκριμένα, μία μέθοδος που συντελεί θετικά στην εξοικονόμηση 

ενέργειας είναι οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες να διαθέτουν εναλλάκτη 

αέρα έτσι ώστε ο ήδη κλιματισμένος αέρα του χώρου να βοηθάει τον φρέσκο 

αέρα να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία δαπανώντας χαμηλότερα ποσά 

ενέργειας. Επίσης, το πάχος του τοιχώματος στη περίπτωση κεντρικής 

κλιματιστικής μονάδας όπως και η ενδιάμεση μόνωση των τοιχωμάτων 

φρενάρουν την αλόγιστη έκλυση ενέργειας στο περιβάλλον. Τα κλιματιστικά 

που εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους ή σε ανοικτούς χώρους πρέπει να 

καλύπτονται προκειμένου να προστατεύονται από ακραία καιρικά φαινόμενα.  

"Η ενδιάμεση μόνωση των τοιχωμάτων φρενάρουν την αλόγιστη έκλυση 

ενέργειας στο περιβάλλον"  

       Στη συντήρηση του κλιματιστικού και στην ποιότητα του αέρα σημαντικό 

ρόλο παίζει και η επιλογή κατάλληλων φίλτρων που δεν επηρεάζουν την 

απόδοση του κλιματιστικού μου και τα οποία θα καθαρίζονται επαρκώς.  
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Παράγοντας που πρέπει επίσης να ληφθεί υπ' όψιν είναι η γεωμετρία και η 

διάταξη του χώρου στην εγκατάσταση του εσωτερικού τμήματος μιας 

κλιματιστικής μονάδας είτε πρόκειται για fan coil είτε για split unit. Τα 

πτερύγια στη ψύξη πρέπει να είναι στραμμένα προς τα πάνω γιατί ο κρύος 

αέρας είναι βαρύτερος και κατεβαίνει.  

Ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι 

η κατάλληλη επιλογή και διαστασιολόγηση των στομίων αέρα ενώ θετικά 

επιδρούν τα καμπύλα πτερύγια ή και τα στόμια τύπου jet όταν το κλιματιστικό 

τοποθετείται αρκετά ψηλά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει η κατανάλωση 

ενέργειας να ελαχιστοποιείται στα άκρως απαραίτητα μεγέθη που απαιτούνται 

προκειμένου να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες.  

 

Πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η χρήση αισθητηρίων αέρα και 

θερμοκρασίας για την αυτόματη διαχείριση των δεδομένων λειτουργίας και 

την μέγιστη εξοικονόμηση και εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών διαμονής στους 

διάφορους χώρους. Αυτό επιτυγχάνεται και με χρήση inverter στους 

κινητήρες, σύστημα που περιορίζει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. 

Το περιβαλλοντικό-οικολογικό κριτήριο και η τελική επιλογή του 

προϊόντος 

       Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά λάθη στην αντίληψη που έχει 

η ελληνική  αγορά σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την 

επιλογή των κλιματιστικών προϊόντων η αισθητική, η ποιότητα, το κόστος και 

η αμεσότητα της απόσβεσης κυριαρχούν ως βασικά κριτήρια ενώ 

δευτερευόντως λαμβάνονται υπ' όψιν η καταλληλότητα των ψυκτικών μέσων 

που χρησιμοποιούνται. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα της περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά λαμβάνοντας υπ' όψιν κάποια 

ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία: 

- τις νέες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

- την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου από την αύξηση της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος εξαιτίας της εκπομπής διοξειδίου του 
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άνθρακα. Όπως είναι γνωστό, τα κλιματιστικά απελευθερώνουν στην 

ατμόσφαιρα θερμό αέρα ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Ως προς αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από την 

πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από καύση πετρελαίου 

εκλύει διοξείδιο του άνθρακα αυξάνοντας τη θερμοκρασία του πλανήτη.  

- τις προβλέψεις αύξησης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, οι 

οποίες αναμένεται να φθάσουν τους 2.923.568 τόνους μέχρι το 2010 

(Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων). 

- την ετήσια αύξηση χρήσης συσκευών κλιματιστικών μονάδων στην 

Ελλάδα (οι νέες μονάδες που χρησιμοποιούνται ξεπερνούν τις 350.000 με 

αποτέλεσμα να κατασκευάζονται νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με 

κόστος πολλά εκατομμύρια ευρώ. 

- την υγιεινή του χώρου δεδομένου ότι η υπερβολική χρήση κλιματιστικών 

οδηγεί σε παθήσεις όπως ψύξη, πνευμονολογικές λοιμώξεις, δυσφορία και 

άλλου είδους δυσλειτουργίες (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών 

Οργανώσεων).  

     Πολλές εταιρίες του χώρου έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό 

κλιματιστικών προϊόντων που λειτουργούν με "περιβαλλοντική συνείδηση" 

ενώ εξαρτήματα και φίλτρα νέας τεχνολογίας λειτουργούν επίσης προς αυτή 

την κατεύθυνση. Το οικολογικό κριτήριο δε μεταφράζεται μόνο σε αποφυγή 

εκπομπής ρύπων προς το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και σε αποφυγή 

μόλυνσης του αέρα που αναπνέει ο χρήστης του χώρου. 

      Προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των κλασικών 

υλικών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης (μη 

ανανέωση του φρέσκου αέρα, αυξημένα επίπεδα ρύπων, επιβάρυνση υγείας 

των παρευρισκομένων), πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν οικολογικά ψυκτικά 

μέσα και inverter που ξεπερνούν τα συνήθη επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας 

(οι νέες τεχνολογίες φθάνουν μέχρι και το 40%). Επίσης, πολλά νέα 

κλιματιστικά προϊόντα χρησιμοποιούν συστήματα καθαρισμού του αέρα τα 

οποία παράγουν ενεργά άτομα υδρογόνου και ιόντα οξυγόνου και 

εξουδετερώνουν τα βλαβερά σωματίδια.  



«ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» 

 

- 69 - 
 

. 

   Καινοτόμες λύσεις εφαρμόζονται και στα φίλτρα των κλιματιστικών 

μονάδων καθώς και στον εσωτερικό εναλλάκτη (χρήση νεοπυριτίου, αργύρου, 

φίλτρα ενεργού άνθρακα, αντιαλλεργικά φίλτρα) ώστε να επιτυγχάνεται 

απομάκρυνση των ρύπων και αναπαραγωγή καθαρού κλιματιζόμενου αέρα. 

Παρακάτω παρατίθενται προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ψύξη 

- κλιματισμό. Η επιλογή των βελτιώσεων που αρμόζουν σε μια συγκεκριμένη 

κλιματιστική εγκατάσταση γίνεται με βάση το κόστος των βελτιώσεων σε 

σχέση με το κόστος της ενέργειας που εξοικονομείται. Ο καταναλωτής θα 

πρέπει: 

1. Να απευθύνεται σε ειδικευμένους μηχανικούς για τη μελέτη της 

εγκατάστασης του κλιματισμού και την επιλογή του μεγέθους του. Με 

αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα υπερδιαστασιολογημένα 

μηχανήματα. 

2. Να ελέγχει το βαθμό απόδοσης των υποψηφίων για αγορά συσκευών. 

Ο λόγος ψυκτική ισχύς/ ηλεκτρική ισχύς για τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούν φρέον θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.5. 

3. Να συντηρεί και να καθαρίζει τα εγκατεστημένα μηχανήματα 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται 

από ειδικευμένο προσωπικό. 

4. Να λαμβάνονται υπόψη σχετικά ανέξοδες επεμβάσεις 

“νοικοκυρέματος”, όπως εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής, αερισμό 

τα βράδια, τοποθέτηση τεντών, οι οποίες μειώνουν τις ανάγκες για 

κλιματισμό. Κατά την κατασκευή νέου κτιρίου να δίδεται μεγάλη 

προσοχή στον προσανατολισμό και στα υλικά κατασκευής. 

      Με την τακτική συντήρηση μπορούμε να επισημάνουμε έγκαιρα τις αιτίες 

βλαβών, να διατηρήσουμε το σύστημα σε μέγιστη ενεργειακή απόδοση, να 

επιμηκύνουμε τη ζωή των μηχανημάτων κλπ. 

 

Μερικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στον κλιματισμό μέσω της 

συντήρησης είναι: 
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1. Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων αέρα στα δίκτυα αέρα. Αν 

είναι δυνατό να τοποθετείται και ‘’alarm Dp’’ που να καλεί τον 

τεχνίτη συντήρησης. 

2. Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων νερού στα δίκτυα νερού. 

Ένα φίλτρο νερού με ρύπους μπορεί να προκαλέσει και 

καταστροφή του ψύκτη με το πάγωμα της εγκατάστασης (αν δε 

λειτουργήσει ο θερμοστάτης ασφαλείας). 

3. Διόρθωση από τον συντηρητή λαθών κακής χρήσης, π.χ. να 

τοποθετεί τους θερμοστάτες χώρου και συσκευών σε λογικές 

θερμοκρασίες, να ρυθμίζει τη λήψη νωπού αέρα στα σημεία 

σχεδιασμού κα. 

4. Τακτικός καθαρισμός πτερυγιοφόρων εναλλακτών των 

αερόψυκτων ψυκτών. 

5. Έλεγχος της σωστής ποσότητας φρέον εντός των ψυκτικών 

συγκροτημάτων 

6. Αποκατάσταση κατεστραμμένων μονώσεων σε σωλήνες 

7. Έλεγχος λήψης σήματος των τριόδων βαννών νερού από το 

δίκτυο αυτοματισμού. 
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6.5 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 

Κεντρική Θέρμανση ονομάζεται η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση 

χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ένα κεντρικό σύστημα 

εγκατεστημένο σε ένα κτίριο (ή σύνολο κτιρίων) για το σκοπό αυτό. Το 

κεντρικό αυτό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων 

συσκευών και οργάνων, και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον 

κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις 

σωληνώσεις, την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα. 

Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω ενός 

θερμαντικού μέσου (νερό) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου 

σωληνώσεων. 

Τα μέρη ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης είναι: 

   Ο Λέβητας 

      Ο λέβητας είναι ουσιαστικά μια ‘πιεστική’ δεξαμενή η οποία μεταβιβάζει 

θερμότητα στο θερμαντικό μέσο. Είναι ο χώρος όπου γίνεται η απαραίτητη 

καύση προκειμένου να θερμανθεί το μέσο αυτό (στη Ελλάδα είναι ως επί το 

πλείστον ζεστό νερό χαμηλών θερμοκρασιών). Ο τύπος του λέβητα που 

χρησιμοποιείται καθορίζεται κυρίως από την απαιτούμενη θερμοκρασία και 

πίεση του παραγόμενου ατμού ή νερού. Οι λέβητες διακρίνονται σύμφωνα με 

το υλικό κατασκευής τους σε χυτοσιδηρούς και χαλύβδινους. 

       Οι χυτοσίδηροι αντέχουν καλύτερα στη διάβρωση, μπορούν να 

επιδεχθούν προσθήκες στοιχείων και χρειάζονται μικρότερες ποσότητες νερού 

κατά τη λειτουργία τους. Οι χαλύβδινοι έχουν μικρό βάρος και αντέχουν 

καλύτερα στις πιέσεις και στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Οι διαστάσεις 

τους προσαρμόζονται καλύτερα στις διάφορες απαιτήσεις και έχουν χαμηλό 

κόστος. 
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 Ο Καυστήρας 

         Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα μέσα 

στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (π.χ. πετρέλαιο) με 

τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση. Οι καυστήρες 

διακρίνονται σε δυο τύπους ανάλογα με το καύσιμο (υγρό ή αέριο) που 

χρησιμοποιούν σε πετρελαίου και αερίου. Επίσης ανάλογα με το πόσες 

βαθμίδες έχουν, χωρίζονται σε μονοβάθμιους (με μια βαθμίδα λειτουργίας) και 

διβάθμιους (με δύο βαθμίδες λειτουργίας). Επίσης υπάρχουν και οι αναλογικοί 

καυστήρες πετρελαίου οι οποίοι προσαρμόζουν την ροή πετρελαίου στο 

θάλαμο καύσης, άρα και την ισχύ του καυστήρα ανάλογα με την ζήτηση. 

 

 Τα Θερμαντικά Σώματα 

           Τα θερμαντικά σώματα αποτελούν τις τελικές συσκευές ενός 

συστήματος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης μέσω των οποίων η 

θερμότητα που μεταφέρει το θερμαντικό ρευστό μεταδίδεται στους 

εσωτερικούς χώρους. Τα σώματα είναι συνήθως κατασκευασμένα από χάλυβα 

ή αλουμίνιο. Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν ειδικούς διακόπτες που 

επιτρέπουν την απομόνωσή τους προκειμένου να μην ξοδεύεται ενέργεια 

άσκοπα σε χώρους που δεν κατοικούνται. Διαθέτουν επίσης βαλβίδες 

εξαερισμού για την εξαέρωσή τους σε περιπτώσεις που συσσωρεύεται αέρας 

μη επιτρέποντας την ομαλή κυκλοφορία του νερού στο εσωτερικό τους. 
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Η κατάσταση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης στην Ελλάδα 

σήμερα και συνήθη προβλήματα 

          Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Ενώ τυπικά 

φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός λεβήτων περνά από συντήρηση από 

εγκεκριμένους τεχνίτες, παρ’ όλα αυτά ο έλεγχος είναι ανεπαρκής και συνήθως 

ανακριβής και υποτυπώδης. Αυτό έχει διαπιστωθεί καθώς λέβητες που 

ελέχθησαν, μετά από κατάλληλη μελέτη ξανά ρυθμίστηκαν και λειτούργησαν 

πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ότι πριν.  Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι στα 

συστήματα κεντρικής θέρμανσης δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους 

χρήστες να τοποθετήσουν μετρητές θερμικής ενέργειας. Γίνεται λοιπόν 

κατανάλωση δίχως μέτρηση ενέργειας (σε αντίθεση με την ηλεκτρική 

ενέργεια) και το αποτέλεσμα είναι σπατάλη και αλόγιστη χρήση. Εξετάζοντας 

το όλο θέμα που ανακύπτει από ευρύτερη σκοπιά μπορεί κανείς να δει την 

έκταση του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο, καθώς πάνω από το 35% της 

συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται ετησίως στην Ελλάδα είναι στα 

κτίρια, και πάνω από το 50% αυτής οφείλεται στα συστήματα κεντρικής 

θέρμανσης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ελληνικού 

πληθυσμού κάνει χρήση κεντρικής θέρμανσης, τα περιθώρια εξοικονόμησης 

είναι μεγάλα. Καθώς όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων χρησιμοποιεί 

ενιαία συστήματα και όχι αυτόνομα, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα καθώς 

δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτόνομης θερμικής διαχείρισης ανάλογα με τις 

ανάγκες καθενός νοικοκυριού, με αποτέλεσμα την προαναφερθείσα 

κατασπατάληση ενέργειας, ακόμα και όταν η θέρμανση σε έναν μη-

κατοικήσιμο χώρο δεν είναι απαραίτητη. Επίσης, οι λέβητες σε κεντρικά 

συστήματα θέρμανσης λειτουργούν με χρονοδιακόπτες και όχι με βάση τη 

θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων με αποτέλεσμα προκειμένου να 

θερμανθούν περισσότερο «δύσκολοι» και κρύοι χώροι να υπερθερμαίνονται 

αναγκαστικά και αυτοί που δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες.  
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Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης 

        Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν 

θερμαίνει σωστά και όσο πρέπει, καθώς επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά 

και με ασφάλεια. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά απαιτείται σωστή μελέτη 

που να περιλαμβάνει: 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού,  

- ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων, 

- καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, 

- σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος, καθώς και 

- τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων. 

         Η επιλογή ισχύος του λέβητα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και 

στηρίζεται στον υπολογισμό των βασικών κλιματικών και γεωγραφικών 

παραμέτρων, και των θερμικών απωλειών του κτιρίου.  

        Με λίγα λόγια όλα, όσα θα έπρεπε να γίνονται και σπάνια τηρούνται με 

αποτέλεσμα πολλές ελαττωματικές και προβληματικές εγκαταστάσεις. Ο 

σωστός σχεδιασμός και η μελέτη πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος 

κεντρικής θέρμανσης εγγυάται μια επιτυχημένη εγκατάσταση. Ειδικά όσον 

αφορά νέες οικοδομές η συνεργασία του υπεύθυνου της οικοδομής με τον 

επιβλέποντα μηχανικό και τον εγκαταστάτη υδραυλικό βοηθά στη λύση 

πολλών προβλημάτων.  Μερικές βασικές παρεμβάσεις που μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σύστημα 

κεντρικής θέρμανσης είναι οι ακόλουθες:  

1. Ένα κεντρικό σύστημα πρέπει να διαστασιολογείται μετά από ειδική 

μελέτη από μηχανολόγο μηχανικό και πάντα βάσει των θερμικών 

απωλειών του κτιρίου προκειμένου να αποφευχθούν 

υπερδιαστασιολόγησεις και σπατάλη καυσίμων.  

2.  Καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλοι λέβητες που δεν λειτουργούν 

σε πλήρη ισχύ και με χαμηλή απόδοση. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν 
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η απαιτούμενη ισχύς ενός λέβητα ξεπερνά τα 350 kW, οπότε 

ενδείκνυται η εγκατάσταση δύο και πλέον λεβήτων. Συνήθως σε 

μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις και πάντοτε στις μεγάλες 

προτιμούνται περισσότεροι του ενός λέβητες καθώς, παρέχεται έτσι η 

δυνατότητα να λειτουργεί ένας μόνο λέβητας σε περιόδους που δεν 

υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Η εξοικονόμηση που προκύπτει αντισταθμίζει 

πολύ γρήγορα το αυξημένο κόστος αγοράς περισσότερων λεβήτων και 

καυστήρων αντί ενός. Ένας λέβητας χωρίς μόνωση μπορεί να έχει 

απώλειες πάνω από 5% σε σχέση με ένα μονωμένο λέβητα όπου οι 

απώλειες δεν ξεπερνούν το 1%. Μια μείωση της προκαθορισμένης 

θερμοκρασίας αναφοράς κατά ένα βαθμό συμβάλει σε πάνω από 6% 

λιγότερα καύσιμα. Τυχόν χαραμάδες στο λέβητα επιτρέπουν την είσοδο 

κρύου αέρα στο εσωτερικό του μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

απόδοσή του. Με δεδομένη την κλίμακα απόδοσης που δίνουν οι 

κατασκευαστές σε ένα λέβητα (80%-110%) ένας λέβητας θεωρείται 

ικανοποιητικά αποδοτικός από 90% και πάνω. Εδώ πρέπει επίσης να 

λαμβάνεται υπόψη ότι μεγάλο ρόλο παίζει και ο «ετήσιος βαθμός 

απόδοσης» μιας εγκατάστασης, ο οποίος εκφράζει την ενέργεια που 

παράγει ένας λέβητας, μείον τις απώλειες των καυσαερίων που 

προκύπτουν, τις απώλειες διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης και 

τις θερμικές απώλειες του λέβητα.  

Όσον αφορά τους καυστήρες, κυκλοφορούν σήμερα καυστήρες προηγμένης 

τεχνολογίας στους οποίους μπορούν να γίνουν οι σωστές και απαραίτητες 

ρυθμίσεις για τέλεια καύση.  

 Υπάρχουν καυστήρες με αυτόματο ‘τάμπερ’ αέρα που υποβοηθούν καταυτόν 

τον τρόπο την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς εμποδίζουν την είσοδο κρύου 

αέρα όταν ο καυστήρας είναι ανενεργός. Οι σωληνώσεις που περνούν μέσα 

από μη θερμαινόμενους χώρους θα πρέπει να μονώνονται επιμελώς. Επίσης θα 

πρέπει να επιλέγονται σωληνώσεις με τις σωστές/κατάλληλες διαμέτρους σε 

σχέση με τα διάφορα τμήματα ενός δικτύου κεντρικής θέρμανσης.  
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       Προτείνεται η χρήση θερμοστάτη στα θερμαντικά σώματα καθώς έτσι 

μόνο επιτυγχάνεται η απαραίτητη και επιθυμητή θερμοκρασία σε έναν χώρο. 

Καλό είναι, όταν ένα σώμα βρίσκεται τοποθετημένο δίπλα σε εξωτερικό τοίχο 

να τοποθετείται μονωτικό υλικό μεταξύ των δύο και επίσης να μην 

τοποθετούνται καλύμματα στα σώματα, όπως συνηθίζεται. Για να αποφευχθεί 

κατασπατάληση ενέργειας όταν θερμαίνονται χώροι δίχως αυτό να είναι 

αναγκαίο υπάρχουν τρόποι ώστε ο λέβητας να ρυθμίζεται με ειδικά συστήματα 

και ανάλογα να ανταποκρίνεται στην εξωτερική θερμοκρασία(αντιστάθμιση). 

Τα συστήματα ρύθμισης διατηρούν την εσωτερική θερμοκρασία σταθερή 

ανεξάρτητα απο τις εξωτερικές μεταβολές, συνεισφέροντας έτσι στην 

αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών χώρων. Αυτές οι ρυθμίσεις 

μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης και ο  

βαθμός ακριβείας τους εξαρτάται από τον αυτοματισμό που επιλέγεται. Τα πιο 

εξελιγμένα συστήματα ρύθμισης έχουν ένα αισθητήριο που μεταδίδει τις 

μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας σε μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία 

προσαρμόζει τη θερμοκρασία του νερού ανάλογα. Υπάρχουν ακόμη και οι 

θερμοστατικοί διακόπτες που μπορούν να ρυθμίσουν επιτυχώς τη 

θερμοκρασία διαφορετικών και ξεχωριστών χώρων, καθώς επίσης και να 

εξαλείψουν τυχόν λάθη και μειονεκτήματα που προκύπτουν από λάθη στις 

μελέτες, αλλαγές στη χρήση των χώρων κλπ.  

       Τέτοιοι διακόπτες μπορούν να ρυθμίζουν αυτόματα την ποσότητα ζεστού 

νερού και τη θερμοκρασία ενός χώρου. Το κόστος αγοράς τους είναι μικρό 

ενώ τα οφέλη στην εξοικονόμηση που προκύπτουν από τη χρήση τους 

μεγάλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.    

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

Οι παρακάτω 10 ερωτήσεις απαντήθηκαν από 66 άτομα με μονολεκτικές 

απαντήσεις «ΝΑΙ Ή ΟΧΙ» και τα αποτελέσματά τους παραθέτονται σε 

ποσοστά %   

1. Κλείνετε το φως όταν δεν το χρειάζεστε ;  

                                              ΝΑΙ   ΟΧΙ 

2. Κλείνετε τον Η/Υ ή την TV όταν δεν τα χρησιμοποιείτε ;

                                              ΝΑΙ   ΟΧΙ 

3. Έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα ; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

4. Έχετε αντικαταστήσει τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες με ενεργειακούς ;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

5. Ρυθμίζετε το πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία ;                                             

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

6. Έχετε τοποθετήσει διπλά τζάμια στα παράθυρα ;                                             

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

7. Συντηρείτε τακτικά το air-condition και το σύστημα θέρμανσης ; 

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

8. Χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα χύτρα ταχύτητας ;                                             

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

9. Αποφεύγετε να ανοίγετε το φούρνο της ηλεκτρικής κουζίνας κατά τη 

διάρκεια του ψησίματος ; ΝΑΙ   ΟΧΙ 

10. Πιστεύετε ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι στην επίλυση του 

ενεργειακού προβλήματος ;                                             ΝΑΙ   ΟΧΙ 
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7.1  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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7.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Όλα τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κατά ποσοστό στον καλλίτερο 

δυνατό τρόπο τα υπάρχοντα ενεργοβόρα στοιχεία μέσα στο σπίτι. 

 Παρατηρείται έντονα η διάθεση των χρηστών για την βέλτιστη 

χρήση και απόδοση των συσκευών που διαθέτουν. 

 Δυστυχώς όμως υπάρχει έλλειψη κατά μεγάλο ποσοστό στο μέσο 

Ελληνικό νοικοκυριό ακόμη και σήμερα σε ενεργειακά σκεύη και 

εξοπλισμό των κατοικιών με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική 

κατανάλωση ενέργειας . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Ο ανεμόμυλος, εδώ στο Κίντερνταϊκ της Ολλανδίας, 

μια από τις παλιότερες μεθόδους εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. 

 

Παγκόσμια πρεμιέρα: 7.5 MW αιολικής Estinnes αγρόκτημα Βέλγιο Enercon E-126, στροφείο της 

τουρμπίνας σε δύο μέρη 

 

7,5 MW αιολικών πάρκων Estinnes Βέλγιο Enercon E-126 γίνεται, 10 Οκτώβριος 2010 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Kinderdijk11.JPG
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Windpark_Estinnes_20juli2010_kort_voor_voltooiing.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:11_turbines_E-126_7,5MW_wind_farm_Estinnes_Belgium.jpg
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BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

www.cie-org-cy/sxoliko 

El.wikipedia.org 

www.nphilippopoulos.gr 

www.cves.gr/energy-saving 

www.greenpeace.org 

www.allaboutenergy.gr/odigos.html 

Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δρ.Γιαννακίδης 

Εργαστήριο ανάλυσης Ενεργειακών συστημάτων 

Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΝΕΛ Λαμίας 

www.crcs.gr/energy-saving/metatropes/metafores-intro.htm 

www.pezh.gr πεζοί και εξοικονόμηση ενέργειας 

kpe-kastor.kas.sch/energy1/efficient/tomeis.htm 

(εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δήμου Καστοριάς) 

Γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού 

http://www.cie-org-cy/sxoliko
http://www.nphilippopoulos.gr/
http://www.cves.gr/energy-saving
http://www.greenpeace.org/
http://www.allaboutenergy.gr/odigos.html
http://www.crcs.gr/energy-saving/metatropes/metafores-intro.htm
http://www.pezh.gr/
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www.energyhomes.gr 

Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 2009-Συστήματα θέρμανσης-κλιματισμός 

Αποδοτικότερη λειτουργία στα συστήματα θέρμανσης μόνωσης 

www.mcit.gov.cy 

http://exoikonomisi.ypeka.gr/ 

http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137393/ten-

and-one/ 

http://www.cres.gr/kape/kidsol/steps/main.htm 

http://www.allaboutenergy.gr/Odigos.html 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/efficient/transportation.htm 

http://www.cres.gr/energy_saving/metafores/metafores_intro.htm 

http://www.naftemporiki.gr/story/602546 

http://www.energypress.gr/news/Symboyles-exoikonomhshs-energeias-

gia-thermansh-hwrwn 

 

 

http://www.energyhomes.gr/
http://exoikonomisi.ypeka.gr/
http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137393/ten-and-one/
http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137393/ten-and-one/
http://www.cres.gr/kape/kidsol/steps/main.htm
http://www.allaboutenergy.gr/Odigos.html
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/efficient/transportation.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/metafores/metafores_intro.htm
http://www.naftemporiki.gr/story/602546
http://www.energypress.gr/news/Symboyles-exoikonomhshs-energeias-gia-thermansh-hwrwn
http://www.energypress.gr/news/Symboyles-exoikonomhshs-energeias-gia-thermansh-hwrwn

