
Αειφόρος ανάπτυξη 

 

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιµη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονοµική ανάπτυξη που 

σχεδιάζεται και υλοποιείται λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιµότητα. Γνώµονας της αειφορίας είναι η µέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το 

περιβάλλον, χωρίς όµως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε 

ικανοποιητική ποσότητα και στο µέλλον. Η βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των 

παραγωγικών δοµών της οικονοµίας παράλληλα µε τη δηµιουργία υποδοµών για µία 

ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήµατα (όπως 

ορίζουν παραδοσιακές επιστήµες σαν τη γεωγραφία). Η βιωσιµότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί 

πόροι υφίστανται εκµετάλλευση µε ρυθµό µικρότερο από αυτόν µε τον οποίον 

ανανεώνονται, διαφορετικά λαµβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθµιση. Θεωρητικά, το 

µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης είναι η ανικανότητα του 

γήινου οικοσυστήµατος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 

 

Υπάρχει µια σαφής διαδραστική σχέση µεταξύ του τρόπου παραγωγής και διάθεσης 

ενέργειας αφ' ενός και της προόδου του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου αφ' εταίρου. Η 

παραγωγή, διανοµή και χρήση της ενέργειας µε αποτελεσµατικό, οικονοµικό και 

περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, αποτελεί σηµαντικό συστατικό στην κατεύθυνση της 

αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Η αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη (sustainable development) θέτει ως στόχο την ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων, µε τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του 

παρόντος, ιδιαίτερα αυτές των φτωχότερων στρωµάτων και του Τρίτου Κόσµου, χωρίς να 

υπονοµεύεται η κάλυψη των αναγκών του µέλλοντος. Η αειφορία, ως προσπάθεια 

συµβιβασµού των αντιθέσεων µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, αποτελεί 

µια µετριοπαθή αναπτυξιακή και φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση, δεν ταυτίζεται µε την 

οικολογική άποψη της οικοανάπτυξης και βρίσκεται σε αντίθεση µε πιο ακραίες 

οικολογικές ή αναπτυξιακές απόψεις. 

 

Η ενέργεια αποτελεί κοµβικό σηµείο στο θέµα αειφόρου ανάπτυξης, επειδή ακριβώς 

αλληλεπιδρά και µε τους τρεις βασικούς άξονες της αειφόρου ανάπτυξης, την κοινωνία, το 

περιβάλλον και την οικονοµία. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



Συµβατικές πηγές ενέργειας  

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 ανανεωσιµότητας. 

Γαιάνθρακες 

Πετρέλαιο 

Φυσικό αέριο 

Πυρηνική ενέργεια 

 

 

 

 

 



Γαιάνθρακες 

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 αναθράκωσης) στον 

ανθρακίτη (τελικό στάδιο ανανθράκωσης) 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. 

 

 

 



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 

(2010) επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης, τα παγκόσµια αποθέµατα άνθρακα επαρκούν 

για τα επόµενα 140 χρόνια. Σε αντιδιαστολή, τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου 

επαρκούν για τα επόµενα 40 περίπου χρόνια. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πετρέλαιο 

Το πετρέλαιο βρίσκεται στο υπέδαφος σε υγρή µορφή, µέσα σε κοιλότητες, σχηµατίστηκε 

εκεί από ζωικούς και φυτικούς 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.)  

 

 

 

 



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 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.  

Χώρα Mm
3
 % 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 

Κύπρος ?! 



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 ναυσιπλοϊα (πολεµικά πλοία, υποβρύχια, παγοθραυστικά, εµπορικά πλοία - σε µικρή 

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.  

Ε = ∆m·c
2
 



 











 

 



 

 



Τέσσερις Τάσεις στην Αειφορία που θα πρέπει να προσέξετε το 2012  

Η παγκόσµια τάση προς την αειφορία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο τα τελευταία 6 

χρόνια, καθώς εταιρείες και πόλεις έχουν ακολουθήσει στρατηγικές που φέρνουν ισορροπία 

µεταξύ των τρεχουσών και µελλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Αυτή τη στιγµή η 

αειφόρος ανάπτυξη εισέρχεται σε µια νέα φάση, που χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη 

ευθυγράµµιση εντός και µεταξύ δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Το 2012 αναµένεται να 

φανερώσει σηµαντικές τάσεις που διαµορφώνουν το κίνηµα της αειφόρου ανάπτυξης: 

∆ιαφάνεια – Τα κτίρια, οι επιχειρήσεις και οι πόλεις µετρούν και δηµοσιοποιούν την χρήση 

της ενέργειας, τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλες πληροφορίες σχετικές µε την 

αειφορία. Κτίρια στην Ευρώπη πλέον υποχρεούνται να παρουσιάζουν πιστοποιητικά 

ενεργειακής απόδοσης, και η Αυστραλία εφαρµόζει παρόµοιες απαιτήσεις. 

Παγκόσµια Συνέπεια – Μεγαλύτερη διαφάνεια στην αειφορία από τις πόλεις και τις 

πολυεθνικές εταιρείες έχει εντείνει την ανάγκη για συνεπείς τρόπους µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας της ενέργειας, του νερού και άλλες στρατηγικές αειφορίας σε 

παγκόσµια βάση. O τελικός στόχος δεν µπορεί να είναι ένα ενιαίο παγκόσµιο πρότυπο, 

αλλά ένας τρόπος για να µεταφραστούν τοπικές και επιχειρησιακές πρακτικές σε ένα 

παγκόσµιο κοινό λεξιλόγιο που θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και θα αναγνωρίζει 

το επίτευγµα. 



Συνεργασία ∆ηµόσιου/ιδιωτικού Τοµέα – Το 2011 ξεχώρισε ως ένα χρόνος κατά τον 

οποίο κυβερνητικές και επιχειρηµατικές οργανώσεις διερεύνησαν τους κοινούς πράσινους 

στόχους τους και συνειδητοποίησαν ότι συνεργασίες µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα και 

συνεργατικές πρωτοβουλίες είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν τα 

εµπόδια προς την αειφορία. Μερικές από αυτές τις κοινές προσπάθειες θα αρχίσουν να 

αποδίδουν καρπούς το 2012. 

Έµφαση στην Ηλιακή Ενέργεια – Αναφορικά µε την ηλιακή ενέργεια, το 2011 ήταν ένα 

σηµαντικό έτος για νέες εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, και αναµένεται να υπάρξει συνεχής 

ανάπτυξη το 2012, αν και µε βραδύτερο ρυθµό. Πάνω από 1 gigawatt ηλιακής 

φωτοβολταϊκής ενέργειας εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2011, 

σύµφωνα µε το Solar Energy Industries Association (SEIA). Oι εγκαταστάσεις ηλιακής 

ενέργειας σε εµπορικά ακίνητα οδήγησε ένα µεγάλο µέρος της ανάπτυξης της αγοράς το 

2011 

2012 - Η Αειφορία στο επόµενο επίπεδο: Ο κοινός παρονοµαστής σε όλες αυτές τις τάσεις 

είναι µια βιοµηχανία έτοιµη να περάσει στο επόµενο επίπεδο. Η βιοµηχανία έχει 

προχωρήσει γρήγορα από την κατανόηση του βασικού κόστους και οφελών, στην 

εφαρµογή χαµηλού κόστους πρωτοβουλιών, στην εξερεύνηση πιο πολύπλοκων 

στρατηγικών, και στην πλοήγηση γύρω από τα οδοφράγµατα. Σήµερα, είναι ευκολότερο να 

δούµε την ευκαιρία για δυναµική πρόοδο από τις πόλεις, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους 

εταιρικούς ενοικιαστές που έχουν θέσει τα θεµέλια για την ανάπτυξη και την επιτυχία. 



Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Ως Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες 

υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη µορφή ενέργειας που 

χρησιµοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίµων. Οι 

ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η 

αξιοποίησή τους περιορίζεται µόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονοµικά 

αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την δέσµευση του δυναµικού τους. Το 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών εµφανίσθηκε αρχικά µετά την πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση του 1974 και παγιώθηκε µετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσµιων 

σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων την τελευταία δεκαετία. Για πολλές χώρες, οι 

ΑΠΕ αποτελούν µια εγχώρια πηγή ενέργειας µε ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο 

ενεργειακό τους ισοζύγιο, συµβάλλοντας στη µείωση της εξάρτησης από το ακριβό 

εισαγόµενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασµού. 

Παράλληλα, συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει 

πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τοµέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο 

για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο µόνος δυνατός τρόπος που 

διαφαίνεται για να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που 

έθεσε το 1992 στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να 

περιορίσει δηλαδή, µέχρι το έτος 2000 τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα στα 

επίπεδα του 1993, είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

 



Οι µορφές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι: 

• ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια, µε υποτοµείς τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, τα 

παθητικά ηλιακά συστήµατα και τη φωτοβολταϊκή µετατροπή,  

 

• ο άνεµος - αιολική ενέργεια,  

 

• οι υδατοπτώσεις - υδραυλική ενέργεια, 

 

• η γεωθερµία - γεωθερµική ενέργεια: υψηλής και χαµηλής ενθαλπίας, 

 

• η βιοµάζα: θερµική ή χηµική ενέργεια µε την παραγωγή βιοκαυσίµων, τη χρήση 

υπολειµµάτων δασικών εκµεταλλεύσεων και την αξιοποίηση βιοµηχανικών αγροτικών 

(φυτικών και ζωικών) και αστικών αποβλήτων,  

 

• οι θάλασσες: ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια των ωκεανών από 

τη διαφορά θερµοκρασίας των νερών στην επιφάνεια και σε µεγάλο βάθος.  



Τα κύρια πλεονεκτήµατα αλλά και οι δυσκολίες των ΑΠΕ  

• Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση της 

εξάρτησης από τους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους οι οποίοι µε το πέρασµα του 

χρόνου εξαντλούνται... 

• Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 

ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό επίπεδο.  

• Είναι γεωγραφικά διεσπαρµένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 

συστήµατος. Έτσι, δίνετε η δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήµατα υποδοµής ενώ 

παράλληλα µειώνονται οι απώλειες µεταφοράς ενέργειας.  

• ∆ίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης µορφής ενέργειας που είναι 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερµότητα 

χαµηλών θερµοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή), επιτυγχάνοντας 

πιο ορθολογική χρησιµοποίηση των ενεργειακών πόρων.  

• Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από 

τις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των συµβατικών 

καυσίµων.  

• Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δηµιουργώντας πολλές θέσεις 

εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.  

• Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση 

υποβαθµισµένων, οικονοµικά και κοινωνικά, περιοχών και πόλο για την τοπική 



ανάπτυξη, µε την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συµβολή των ΑΠΕ (π,χ. 

καλλιέργειες θερµοκηπίου µε γεωθερµική ενέργεια).  

• Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά 

αποδεκτή από το κοινό. 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισµένα 

χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους: 

• Το διεσπαρµένο δυναµικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε µεγάλα µεγέθη 

ισχύος ώστε να µεταφερθεί και να αποθηκευθεί.  

• Έχουν χαµηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για µεγάλη παραγωγή 

απαιτούνται συχνά εκτεταµένες εγκαταστάσεις.  

• Παρουσιάζουν συχνά διακυµάνσεις στη διαθεσιµότητά τους που µπορεί να είναι 

µεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά 

δαπανηρές µεθόδους αποθήκευσης.  

• Η χαµηλή διαθεσιµότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαµηλό συντελεστή χρησιµοποίησης 

των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσής τους.  

• Το κόστος επένδυσης ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος σε σύγκριση µε τις 

σηµερινές τιµές των συµβατικών καυσίµων παραµένει ακόµη υψηλό. 

 

 



Ηλιακή ενέργεια 

Ο ήλιος εκπέµπει τεράστια ποσότητα ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού µε δύο τρόπους: µε θερµικές και φωτοβολταϊκές εφαρµογές. Η 

πρώτη είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας µε στόχο την παραγωγή θερµότητας 

(χρησιµοποιείται κυρίως για τη θέρµανση του νερού και τη µετατροπή του σε ατµό για την 

κίνηση τουρµπίνων), ενώ στη δεύτερη εφαρµογή τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

µετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισµό µε τη χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών ή 

συστοιχιών. Αυτή η τεχνολογία που εµφανίστηκε στις αρχές του 1970 στα διαστηµικά 

προγράµµατα των ΗΠΑ έχει µειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρισµού µε αυτόν 

τον τρόπο. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούνται κυρίως σε αγροτικές και 

αποµακρυσµένες περιοχές όπου η σύνδεση µε το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. Αν και όλη η γη 

δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητά της εξαρτάται κυρίως από τη γεωγραφική 

θέση, την ηµέρα, την εποχή και τη νεφοκάλυψη. Για παράδειγµα, η έρηµος δέχεται περίπου 

το διπλάσιο ποσό ηλιακής ενέργειας από άλλες περιοχές. 

Στο µεγαλύτερο τµήµα της χώρα µας η ηλιοφάνεια διαρκεί περισσότερες από 2700 ώρες το 

χρόνο.  

Η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας αξιοποιείται µε: 

Ενεργητικά, παθητικά και φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήµατα 

 



Πλεονεκτήµατα 

• Μηδενική ρύπανση 

• Αθόρυβη λειτουργία 

• Αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής 

• Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίµων για την παραγωγή της ενέργειας (µπαταρίες) 

• ∆υνατότητα επέκτασης 

• Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας - ελάχιστη συντήρηση 

Μειονεκτήµατα 

• υψηλό κόστος κατασκευής 

• έλλειψη επιδοτήσεων 

• προβλήµατα στην αποθήκευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ηλιακά Συστήµατα  

Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

Η "καρδιά" ενός ενεργητικού ηλιακού συστήµατος είναι ο ηλιακός συλλέκτης. Ο συλλέκτης 

αυτός περιλαµβάνει µια µαύρη, συνήθως επίπεδη µεταλλική επιφάνεια, η οποία απορροφά 

την ακτινοβολία και θερµαίνεται. Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα 

διαφανές κάλυµµα (συνήθως από γυαλί ή πλαστικό) που παγιδεύει τη θερµότητα 

(φαινόµενο θερµοκηπίου). Σε επαφή µε την απορροφητική επιφάνεια τοποθετούνται λεπτοί 

σωλήνες µέσα στους οποίους διοχετεύεται κάποιο υγρό, που απάγει την θερµότητα και τη 

µεταφέρει, µε τη βοήθεια µικρών αντλιών (κυκλοφορητές), σε µια µεµονωµένη δεξαµενή 

αποθήκευσης.  

Παθητικά ηλιακά συστήµατα 

Τέτοια συστήµατα είναι τα δοµικά στοιχεία ενός κτιρίου που βοηθούν την καλύτερη, άµεση 

ή έµµεση, εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση ή το δροσισµό του 

κτιρίου. Προϋπόθεση για την εφαρµογή παθητικών ηλιακών συστηµάτων σε ένα κτίριο 

είναι η θερµοµόνωσή του έτσι ώστε να περιοριστούν οι θερµικές απώλειες. Η αρχή 

λειτουργίας των παθητικών συστηµάτων θέρµανσης βασίζεται στο "φαινόµενο του 

θερµοκηπίου" ενώ τα παθητικά συστήµατα δροσισµού βασίζονται στην προστασία του 

κτιρίου από τον ήλιο, δηλαδή στην παρεµπόδιση της εισόδου των ανεπιθύµητων, κατά τη 

θερινή περίοδο, ακτινών του ήλιου στο κτίριο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση µόνιµων ή 



κινητών σκιάστρων καθώς και µε τη διευκόλυνση της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο 

εσωτερικό των κτιρίων. Ένα κτίριο που περιλαµβάνει παθητικά συστήµατα θέρµανσης, 

δροσισµού ή ακόµη και φυσικού φωτισµού, κατασκευασµένο εξαρχής ή τροποποιηµένο, 

ονοµάζεται "βιοκλιµατικό κτήριο" και είναι δυνατό να καλύψει µεγάλο µέρος των 

ενεργειακών του αναγκών από την άµεση ή έµµεση αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.  

Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήµατα 

Η λειτουργία την φωτοβολταϊκών ηλιακών συστηµάτων στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό 

φαινόµενο, δηλαδή την άµεση µετατροπή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε 

ηλεκτρικό ρεύµα. Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο µε πρόσµιξη άλλων στοιχείων, γίνονται 

ηµιαγωγοί, έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να δηµιουργούν διαφορά δυναµικού όταν 

φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Συνδέοντας µεταξύ τους 

πολλά µικρά κοµµάτια τέτοιων υλικών (φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας 

τα σε µία επίπεδη επιφάνεια (φωτοβολταϊκό σύστηµα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο, 

γίνετε δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο µπορεί να καλύψει ανάγκες 

όπως: λειτουργία επιστηµονικών συσκευών (δορυφόρων), κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων 

(ηλιακά αυτοκίνητα), λειτουργία φάρων, ή την κάλυψη έστω και µέρους των ενεργειακών 

αναγκών µικρών κατοικιών όπως φωτισµός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη κτλ. Η µέγιστη 

απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους κυµαίνεται 

περίπου στο 7-15%.  Το σηµαντικό είναι ότι η ενέργεια που παράγεται µε αυτό τον τρόπο, 

µπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (µπαταρίες) µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει ανεξάντλητη, ανανεώσιµη, φθηνή και κυρίως "καθαρή" ενέργεια. 



Αιολική ενέργεια 

Η αιολική ενέργεια δηµιουργείται έµµεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί η 

ανοµοιόµορφη θέρµανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη µετακίνηση µεγάλων µαζών 

αέρα από τη µια περιοχή στην άλλη, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό τους ανέµους. Είναι 

µια ήπια µορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, πρακτικά ανεξάντλητη. Αν υπήρχε η 

δυνατότητα, µε τη σηµερινή τεχνολογία, να καταστεί εκµεταλλεύσιµο το συνολικό αιολικό 

δυναµικό της γης, εκτιµάται ότι η παραγόµενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν 

υπερδιπλάσια από τις ανάγκες της ανθρωπότητας στο ίδιο διάστηµα (Αιολική ενέργεια, 

ΚΑΠΕ 1998).Υπολογίζεται ότι στο 25 % της επιφάνειας της γης επικρατούν άνεµοι µέσης 

ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5.1 m/sec, σε ύψος 10 m πάνω από το έδαφος. 

Όταν οι άνεµοι πνέουν µε ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή την τιµή, τότε το αιολικό 

δυναµικό του τόπου θεωρείται εκµεταλλεύσιµο και οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις 

µπορούν να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Άλλωστε 

το κόστος κατασκευής των ανεµογεννητριών έχει µειωθεί σηµαντικά και µπορεί να 

θεωρηθεί ότι η αιολική ενέργεια διανύει την " πρώτη" περίοδο ωριµότητας, καθώς είναι 

πλέον ανταγωνιστική των συµβατικών µορφών ενέργειας.  

 

 

 



Τεχνολογία Ανεµογεννητριών 

Σήµερα η εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται σχεδόν αποκλειστικά µε µηχανές 

που µετατρέπουν την ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρική και ονοµάζονται ανεµογεννήτριες. 

Κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

• τις ανεµογεννήτριες µε οριζόντιο άξονα, όπου ο δροµέας είναι τύπου έλικας και ο 

άξονας µπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα προς τον άνεµο και 

• τις ανεµογεννήτριες µε κατακόρυφο άξονα που παραµένει σταθερός. 

Αιολικό πάρκο 

Στην παγκόσµια αγορά έχουν επικρατήσει οι 

ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα σε ποσοστό 90 %. Η 

ισχύς τους µπορεί να ξεπερνά τα 500 Kw και µπορούν 

να συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο της 

χώρας. Έτσι µια συστοιχία πολλών ανεµογεννητριών, 

που ονοµάζεται αιολικό πάρκο, µπορεί να λειτουργήσει 

σαν µια µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

  

Η συστηµατική εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού συµβάλει: 



• στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση 

σηµαντικών ποσοτήτων συµβατικών καυσίµων, που συνεπάγεται συναλλαγµατικά 

οφέλη 

• σε σηµαντικό περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφού έχει υπολογισθεί 

ότι η παραγωγή ηλεκτρισµού µιας µόνο ανεµογεννήτριας ισχύος 550 kW σε ένα χρόνο 

, υποκαθιστά την ενέργεια που παράγεται από την καύση 2.700 βαρελιών πετρελαίου, 

δηλαδή αποτροπή της εκποµπής 735 περίπου τόνων CO2 ετησίως καθώς και 2 τόνων 

άλλων ρύπων 

• στη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 



Η συνολική αιολική ενέργεια µέσω µιας επιφάνειας Α σε χρόνο t είναι:  

 

Η ισχύς αντίστοιχα είναι: 

 

 

Καµµία ανεµογεννήτρια δεν µπορεί να δεσµεύσει πάνω από το 59% της διαθέσιµης 

ισχύος!  



Ο άνεµος στο ατµοσφαιρικό οριακό στρώµα 

Η συµπεριφορά του ανέµου πάνω από επίπεδο ανάγλυφο εδάφους µε οµοιόµορφη 

τραχύτητα είναι γνωστή, και λόγω του µεγάλου αριθµού µετρήσεων και από θεωρητικές 

επεξεργασίες. Το µέσο προφίλ του ανέµου, δηλαδή οι µετρήσεις της ταχύτητας του ανέµου 

ως συνάρτηση του ύψους, κατά µέσον όρο σε περιόδους  10 – 60 λεπτών, συχνά 

περιγράφεται από τον εκθετικό νόµο 

 

 

όπου U(z1) και U(z2) είναι οι ταχύτητες του ανέµου σε ύψη z1 και  z2 αντίστοιχα και p 

εκθετική σταθερά µε µια τυπική τιµή περίπου 0.14. Ένα σοβαρό πρόβληµα είναι ότι η 

σταθερά p µεταβάλλεται µε το ύψος, την τραχύτητα του εδάφους και την ευστάθεια, που 

σηµαίνει ότι η πιο πάνω εξίσωση έχει περιορισµένη χρησιµότητα. Μια πιο ρεαλιστική 

έκφραση για το µέσο προφίλ του ανέµου σε ύψος z1, µε πολύ πιο γενική ισχύ, είναι το 

λογαριθµικό προφίλ του ανέµου µε διορθώσεις λόγω της ατµοσφαιρικής ευστάθειας:  

 


