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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή των 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας στη σύγχρονη δόμηση. Η ιδέα 

ξεκίνησε από την ανάγκη για μία διαφορετική διαχείριση της 

ενέργειας, καθώς η επιδείνωση της ποιότη.τας του περιβάλλοντος 

πολλών αστικών κέντρων, έφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα 

αλλαγής στην τεχνολογία της δόμησης. Η αρχιτεκτονική σχεδίαση 

δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για τις μορφές των κτιρίων και 

τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και να εισάγει μία νέα 

πρόταση για την ποιότητα των κατασκευών. Οι νέες αυτές 

προσεγγίσεις δε θα αντιμετωπίζουν πια την ενέργεια ως ένα 

εξωτερικό παράγοντα, αλλά θα την κάνουν μέρος της δομής του 

κτιρίου. 

Η ανάθεση αυτής της πτυχιακής εργασίας και η επίβλεψή της έγιναν 

από τον Δρ. Αθανάσιο Παλιατσό, καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιά, τον 

οποίο και ευχαριστούμε για τη συμβολή του στην ολοκλήρωσή της, 

καθώς και τη Νατάσσα Νικολάου, ερευνήτρια του ΚΑΠΕ στον τομέα 

της Βιομάζας, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρέθεσε και 

μας βοήθησαν ιδιαίτερα στη σωστή προσέγγιση του θέματος. Τέλος, 

ευχαριστούμε τις οικογένειές μας για τη στήριξη που μας παρείχαν 

καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μας. 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ενεργειακές πηγές που γνωρίζουμε και εκμεταλλευόμαστε 

σήμερα, με εξαίρεση τη γεωθερμική και την πυρηνική ενέργεια, 

αποτελούν δέσμευση της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στη γη 

συνεχώς επί αιώνες, με διάφορες φυσικοχημικές διεργασίες, της. 

Έτσι ο πλανήτης μας, εκτός των άλλων, αποτελεί και μία τεράστια 

αποθήκη ενέργειας. 

Μέχρι πριν τρεις αιώνες η ανθρωπότητα χρησιμοποιούσε ως 

καύσιμο το ξύλο. Χωρίς το ξύλο η ανθρωπότητα επιβιώνει, 

επιτείνοντας όμως την οικολογική υποβάθμιση του πλανήτη μας 

αφού τεράστιες δασικές εκτάσεις ερημώνονται. 

Επειδή το ξύλο είναι πολύ φτωχό καύσιμο, ο άνθρωπος στράφηκε 

σε άλλες πηγές ενέργειας και η πιο πρόσφορη ήταν ο άνθρακας. Η 

χρήση αυτού του καυσίμου, με το χρόνο περιορίστηκε λόγω 

μειονεκτημάτων όπως η ασύμφορη εξόρυξή του, η δυσαναλογία της 

διακίνησής του, η προκαλούμενη ρύπανση της ατμόσφαιρας κατά 

την καύση του. Όλα αυτά έστρεψαν τον άνθρωπο προς το 

πετρέλαιο. 

Το πετρέλαιο και γενικότερα οι υδρογονάνθρακες, υγροί και αέριοι, 

αποτέλεσαν την κύρια ενεργειακή πηγή. Τα αποθέματά τους είναι 

πολύ μικρότερα αυτών του άνθρακα και κυρίως άνισα κατανεμημένα 
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στον πλανήτη μας. Τόσο η άνιση κατανομή 1 όσο και η πετρελαϊκή 

κρίση του 1973 έστρεψαν τον κόσμο σε αναζήτηση λύσης του 

ενεργειακού του προβλήματος, μέσω κάποιων παραμελημένων 

ενεργειακών πηγών. Οι πηγές αυτές ονομάστηκαν εναλλακτικές διότι 

υποκαθιστούν και σε μερικές περιπτώσεις αντικαθιστούν τις 

συμβατικές. Λέγονται ήπιες, γιατί η ενέργεια προσφέρεται από αυτές 

με μεγάλη αραίωση. Τέλος, ονομάζονται ανανεώσιμες διότι είναι 

ανεξάντλητες. 

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται ενεργειακές 

πηγές (π.χ. ο ήλιος, η βιομάζα, ο άνεμος), οι οποίες υπάρχουν σε 

αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον. Είναι οι πρώτες μορφές ενέρ

γειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος! σχεδόν αποκλειστικά 1 μέχρι 

τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην 

έντονη χρήση του άνθρακα και των ορυκτών καυσίμων. 

Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και 

την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών 

που δεσμεύουν το δυναμικό τους παρουσιάστηκε αρχικά, μετά την 

πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, ενισχύθηκε μετά τη δεύτερη 

κρίση του 1979 και παγιώθηκε την τελευταία δεκαετία 1 μετά τη 

συνειδητοποίηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, και κυρίως η ουσιαστική τους συμβολή 



στην ενεργειακή απεξάρτηση της ανθρωπότητας από τους 

εξαντλήσιμους ενεργειακούς πόρους δικαιολογούν αυτή τη στροφή . 

Για πολλές χώρες οι ΑΠΕ συνιστούν μία εγχώρια πηγή ενέργειας , με 

δυνατότητες ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεισφέρουν 

σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση 

της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην 

ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού . 

Παράλληλα, συντελούν και στην προστασία του περιβάλλοντος, 

καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας ευθύνεται 

κατά κύριο λόγο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Πραγματικά , από τους σημαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

θεωρείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση των 

συμβατικών καυσίμων (άνθρακας και πετρέλαιο). Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας με αυτό τον τρόπο ευθύνεται για τις σημαντικές 

εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του θείου . 

Το μεν διοξειδίο του θείου (S02) σε συνδυασμό με τους νιτρώδεις 

ατμούς θεωρείται υπεύθυνο για την όξινη βροχή που ευθύνεται για 

την υποβάθμιση τόσο του δασικού, όσο και του αστικού 

περιβάλλοντος. Όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα (C02) 

θεωρείται υπεύθυνο για τη βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη μας, επιτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου . 



Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), η χώρα μας εκπόνησε το έτος 1995 το «Ελληνικό Πρόγραμμα 

για την Κλιματική Μεταβολή» στο οποίο προτείνεται η θεσμική και 

οικονομική ενίσχυση στον τομέα αξιοποίησης των ΑΠΕ με άμεσο 

περιβαλλοντικό όφελος τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα κατά 3.3 χ 106 tn ετησίως (Πίνακας 1.1 ). 

Πίνακας 1.1 Μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 

(tn/έτος) με την ανάπτυξη των ΑΠΕ (Καλδέλλης, 1999). 

πών 

Αιολικά Πά κα 

Ενέργεια 

0.9 χ 106 

0.2χ106 

0.1χ106 

Επιδεικτικά π 0.1χ106 

Σύνολο 3.3 χ 106 

Φαίνεται έτσι ότι ο μόνος δυνατός τρόπος για να μπορέσει η Ε.Ε. να 

ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που έθεσε το 1992, στο Ρίο, στη 

συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, για τον 

περιορισμό, μέχρι το έτος 2000, των εκπομπών του C02 στα 

επίπεδα του έτους 1993, είναι η όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό 

ανάπτυξης χρήση των ΑΠΕ. 
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1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ 

Ηλιακή ενέργεια: αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλ

λεύονται τη θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας διακρίνονται σε: 

• Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα 

• Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα 

• Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα 

Αιολική Ενέργεια: αξιοποιείται η κινητική ενέργεια που προέρχεται 

από την ένταση του πνέοντος ανέμου και μετατρέπεται σε 

απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή και σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Γεωθερμική Ενέργεια: αξιοποιείται η θερμική ενέργεια που 

προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς 

ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά 

πετρώματα. 

Υδάτινο Δυναμικό: αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις με στόχο την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε 

απολήψιμη μηχανική ενέργεια. 

Βιομάζα: αξιοποιεί την ύλη που έχει οργανική προέλευση και είναι 

αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας που μετασχηματί-
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ζει με την ηλιακή ενέργεια, μέσω μίας σειράς διεργασιών, τους 

φυτικούς οργανισμούς χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης. Η 

αξιοποίησή της στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα είναι 

μηδενική, αφού κατά την καύση της εκπέμπει το διοξείδιο που 

απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της. 

Αστικά απορρίμματα: η αξιοποίηση του μεθανίου των χωματερών 

προσφέρει περιβαλλοντικό όφελος, με τη μετατροπή ενός δραστικού 

θερμοκηπικού αερίου, όπως είναι το μεθάνιο σε ένα λιγότερο 

βλαβερό αέριο, το διοξείδιο του άνθρακα. 
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1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των ΑΠΕ δεν 

είναι μόνο οικονομικής φύσεως, δεν περιορίζονται δηλαδή μόνο 

στην αγορά μικρότερων ποσοτήτων εισαγόμενων προϊόντων 

πετρελαίου και την 
11

αντίστοιχη ελάφρυνση" του ισοζυγίου 

πληρωμών. Αντίθετα, η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων μπορεί 

να επιφέρει σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

στην τοπική ανάπτυξη. 

Παρά το γεγονός ότι απαιτείται ένα σημαντικό κεφάλαιο για την 

αρχική εγκατάσταση των τεχνολογιών των ΑΠΕ και τον εξοπλισμό, 

το λειτουργικό κόστος είναι αμελητέο και τα αποτελέσματα τους 

ιδιαίτερα σημαντικά. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι τα εξής: 

• Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν 

στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς 

ενεργειακούς πόρους . 

• Είναι εγχώριες πηγές ενέργειες και συνεισφέρουν στην ενίσχυση 

της ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο. 

• Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση 

του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης 
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των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις 

απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας. 

• Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των 

ενεργειακών πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των 

ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για 

παράγωγη θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια 

για ηλεκτροπαραγωγή). 

• Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται 

από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των 

τιμών των συμβατικών καυσίμων. 

• Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠ Ε έχουν σχεδιαστεί για 

να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών σε εφαρμογές μικρής και 

μεγάλης κλίμακας, ενώ απαιτούν μικρό χρόνο κατασκευής, 

επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς 

προς τη ζήτηση ενέργειας. 

• Οι επενδύσεις των ΑΠΕ προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, 

ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 

• Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για 

την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων 

περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση 
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ανάλογων επενδύσεων (π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με τη 

χρήση γεωθερμικής ενέργειας). 

• Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η 

αξιοποίηση τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό. 
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1.4 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο Ήλιος αποτελεί αστείρευτη πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας, 

καθώς ανά πάσα χρονική στιγμή περίπου 173χ103 TW ηλιακής 

ισχύος διασχίζουν τα όρια της γήινης ατμόσφαιρας . Η ανθρωπότητα 

ανέκαθεν στήριζε μεγάλες ελπίδες για την εξασφάλιση ενεργειακών 

της αναγκών στη γιγάντια πηγή ενέργειας, τον Ήλιο , τον οποίο 

μάλιστα πολλοί λαοί τον είχαν θεοποιήσει. Η αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας αρχίζει από πολύ παλιά. Πριν από περίπου 2500 χρόνια ο 

Σωκράτης είχε προτείνει την κατασκευή του ηλιακού σπιτιού , ο δε 

Αρχιμήδης με τους φακούς του έκαψε το στόλο των Ρωμαίων. 

Ο Γάλλος φυσικός George Leclerk Buffon (1707-1788) 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους που κατασκεύασαν 

συγκλίνοντα ανακλαστήρα δέσμης ηλιακού φωτός . Η ηλιακή αυτή 

συσκευή κατεύθυνε μία συγκεντρωμένη δέσμη φωτός η οποία 

μπορούσε να αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες εκεί όπου έπεφτε . 

Σε πειράματα που έκανε ο Buffon, με το ηλιακό του κάτοπτρο είχε 

καταφέρει να βάλει φωτιά σε ξύλα από απόσταση 60 πι Από 

κοντινότερες αποστάσεις κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τη 

συσκευή του για να λιώσει διάφορα μέταλλα , όπως μόλυβδο και 

άργυρο (Αλεξάκης, 1998). 

Αυτή η διάταξη φαίνεται πως υπήρξε η πρώτη αξιόλογη συσκευή 
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ηλιακού κατόπτρου συγκλίνουσας δέσμης, σε σύγκριση με μια σειρά 

άλλων εφευρέσεων που έγιναν αργότερα, από διάφορους 

ερευνητές. 

Μερικά χρόνια μετά από το πείραμα του Buffon, ένας άλλος Γάλλος, 

χημικός αυτή τη φορά, ο γνωστός και μεγάλος της χημικής επιστήμης 

Laurent Laνoisier (1743-1794), επινόησε μια διάταξη ηλιακής 

ακτινοβολίας, αλλά με φακούς. Κατασκεύασε λοιπόν μια συσκευή 

με δύο συγκλίνοντες φακούς, όπου συγκέντρωνε την ακτινοβολία σε 

εστία. Η ύπαρξη των συγκλινόντων φακών ήταν γνωστή, τότε όμως 

παρουσίαζε δυσκολία η κατασκευή τους σε μεγάλες διαστάσεις. Το 

όλο σύστημα των δύο φακών τοποθετήθηκε πάνω σε μία συσκευή. 

Χρησιμοποιώντας μηχανισμό από κοιλίες μπορούσε να το κινεί 

οριζόντια για να παρακολουθεί την κίνηση του ήλιου. Με τον ηλιακό 

αυτό συλλέκτη κατάφερε να επιτύχει μεγάλες θερμοκρασίες ( 1773 

°C), τις οποίες χρησιμοποίησε για τήξη μετάλλων (Αλεξάκης, 1998). 

Ένας άλλος Γάλλος, αυτή τη φορά αστρονόμος, ο Jacques Cassini, 

κατασκεύασε την ίδια περίπου εποχή, το έτος 1747, ένα άλλο 

συγκεντρωτικό κάτοπτρο, διαμέτρου 1.1 Ο m. Επιτύγχανε 

θερμοκρασία μέχρι και 1000 °C (Αλεξάκης, 1998). 

Στη συνέχεια αρχίζουν να παρουσιάζονται ορισμένοι πειραματιστές 

και κυρίως, τεχνικοί εφαρμογών υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν μεμονωμένα φτιάχνοντας κάποιον ηλιακό φούρνο για 
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σύντηξη κυρίως μετάλλων, όπως ο Γερμανός Heynemann οποίος 

χρησιμοποίησε γυάλινο φακό διαμέτρου 80 cm. 

Το 1878, στη διεθνή έκθεση του Παρισιού, παρουσιάζεται μια 

ηλιακή συσκευή. Εδώ, η ηλιακή ενέργεια κινεί ένα τυπογραφικό 

πιεστήριο. Το τυπογραφείο αυτό τυπώνει 500 αντίτυπα την ώρα, 

ενός εντύπου που ονομάζεται "Ήλιος". Είναι η εφεύρεση των 

August Mouchot (1825-1911) και Abel Pifre. Η όλη συσκευή 

βασίζεται σε ένα κοίλο κάτοπτρο σχήματος κόλουρου κώνου που ο 

ανακλαστήρας του είχε διάμετρο 5 m και αντανακλούσε τη δέσμη 

φωτός σε ένα λέβητα τον οποίο θέρμαινε. Στη συνέχεια, ο ατμός 

αυτού του λέβητα κινούσε τη μηχανή του πιεστηρίου. Ο κόσμος 

εντυπωσιάζεται και οι εφημερίδες της εποχής ασχολούνται με το 

συμβάν, αφιερώνοντας πολυσέλιδα άρθρα στην περίφημη 

εφεύρεση. Είναι η πρώτη, βιομηχανική θα λέγαμε, εφαρμογή τις 

ηλιακής ακτινοβολίας. 

Οι Mouchot και Pifre ιδρύουν εταιρία την οποία ονομάζουν 

"Κεντρική Εταιρία Καταναλωτών Ηλιακής Ενέργειας". Επίσης, ο 

Mouchot δημοσιεύει το 1879 στο Παρίσι ένα βιβλίο με τίτλο 

''Ηλιακή θερμότητα και οι βιομηχανικές εφαρμογές". 

Παρ' όλη την ένθερμη υποστήριξη από τους ίδιους τους 

εφευρέτες και την προσπάθεια του Mouchot να περάσει και να 

διαδώσει το μήνυμα στους τεχνοκράτες της εποχής του, όμως 
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βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης 

και η χρήση και διάδοση της ηλιακής ενέργειας, φαίνεται πως δεν 

βρήκε, δυστυχώς, ανταπόκριση από το κοινό. Τόσο η μηχανή 

του όσο και ο ίδιος, γρήγορα ξεχάστηκαν. 

Το 1839 πρωτοανακαλύφθηκε το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) φαινόμενο 

και χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της 

δεκαετίας του '50 σε διαστημικές εφαρμογές. Η παραγόμενη 

ενέργεια κόστιζε τότε, περίπου εκατό φορές περισσότερο από ότι 

η συμβατικά παραγόμενη ενέργεια (Αλεξάκης, 1998). 

Καθώς το κόστος των Φ/Β πλαισίων συνέχιζε να μειώνεται, όλο 

και περισσότερα είδη εφαρμογών με Φ/Β συστήματα γίνονται 

οικονομικά ανταγωνιστικά, έναντι της χρήσης συμβατικών 

μορφών ενέργειας. Παράλληλα, η αυξανόμενη ευαισθησία της 

κοινής γνώμης, λόγω των δυσμενών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής και 

χρήσης ενέργειας, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των Φ/Β 

συστημάτων, είχε σαν αποτέλεσμα να αποτελούν μία από τις πιο 

πολλά υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες. 

Σήμερα, η ηλιακή ενέργεια είναι η πλέον αξιοποιούμενη από τις ΑΠΕ 

στον τομέα της κάλυψης των θερμικών αναγκών, ενώ η αντίστοιχη 

τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς με επιδίωξη να γίνει πλήρως 

ανταγωνιστική με τις συμβατικές πηγές ενέργειας (Καλδέλλης και 
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Καββαδίας, 2001 ). Το πεδίο εφαρμογής της είναι πολύ ευρύ και 

περιλαμβάνει θέρμανση και ψύξη χώρων, ξήρανση προϊόντων, 

θέρμανση νερού, βιομηχανική θερμότητα, αφαλάτωση νερού κ.ά . 
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1.5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η αιολική ενέργεια προκαλείται από την κίνηση αερίων μαζών, 

σαν αποτέλεσμα του διαφορετικού τρόπου θέρμανσης των 

διαφορετικών περιοχών της γης από τον ήλιο . Αποτέλεσμα 

αυτού του γεγονότος είναι να χαρακτηρίζεται η αιολική ενέργεια 

σαν «θυγατρική» μορφή_ της ηλιακής ενέργειας. Η αιολική 

ενέργεια ανήκει στις ήπιες ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διότι 

αφενός δεν ρυπαίνει το περιβάλλον (ήπια ως προς το 

περιβάλλον) και αφετέρου είναι θεωρητικά ανεξάντλητη 

(ανανεώνεται συνεχώς). 

Η αιολική ενέργεια προέρχεται από μετατροπή ενός μικρού 

ποσοστού (0.2 °/ο) της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στο έδαφος 

του πλανήτη μας , σε κινητική ενέργεια του ανέμου. Η ισχύς του 

ανέμου σε ολόκληρο τον πλανήτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) εκτιμάται σε 3.6 χ 109 MW. 

Από αυτήν ποσοστό περίπου 1 % είναι διαθέσιμο για ενεργειακή 

αξιοποίηση σε διάφορα μέρη του πλανήτη μας (Καλδέλλης, 

1999). 

Η αρχαιολογική έρευνα έδειξε πως πολλά χρόνια πριν, στα βάθη 

της 3ης χιλιετηρίδας π.Χ. υπήρχαν ανεμόμυλοι στην Αίγυπτο. 

Κατόπιν, προσεγγίζοντας τα ιστορικά χρόνια, φθάνουμε να 
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βρίσκουμε ερείπια κτιρίων που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεμόμυλοι 

στην Περσία, στη Μεσοποταμία και φθάνουμε στο Αιγαίο (Σχήμα 

1.1) έως τα χρόνια του Βυζαντίου. Οι ανεμόμυλοι αυτοί 

' ' -
Σχήμα 1.1 Ανεμόμυλοι Ελληνικού τύπου. 

χρησιμοποιούνταν κυρίως για την άλεση δημητριακών και για την 

άντληση υδάτων. Στην Κρήτη οι ανεμόμυλοι βρίσκουν μεγάλη 

άνθιση, ιδίως για την άντληση και το πότισμα . 

Στην περίοδο του 1200 μ.Χ. οι ανεμόμυλοι διαδίδονται στην Ευρώπη 

για το άλεσμα του σίτου . Το 1500 μ.Χ. εμφανίζονται στην Ολλανδία 

οι γνωστοί μας τύποι ανεμόμυλων (Σχήμα 1.2). Έχουν αποτελέσει 

τοπικό χαρακτηριστικό είδος. 

Στα μέσα του 18°u αιώνα κάνουν την εμφάνιση τους και στην 

Αγγλία. Είναι κατασκευασμένοι από ξύλο και είχαν τη δυνατότητα 

να στρέφονται προς το μέτωπο του πνέοντος ανέμου (Σχήμα 1.3). 
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Σχήμα 1.2 Ολλανδικός ανεμόμυλος. 
~ ., 

Σχήμα 1.3 Ανεμόμυλος αγγλικής 
κατασκευής. 

Το 1860 παρουσιάζονται οι πρώτοι αμερικανικού τύπου 

ανεμόμυλοι, οι γνωστοί μας ανεμόμυλοι της άγριας δύσης, με τα 

πολλά πτερύγια αλουμινίου ή ξύλου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

για την άντληση των υδάτων. Μετά από παρέλευση σύντομου 

χρονικού διαστήματος, το Σικάγο γίνεται βιομηχανικό κέντρο 

παραγωγής τέτοιων ανεμόμυλων. 

Το έτος 1900, στη Δανία κατασκευάζεται η πρώτη διάταξη για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την εκμετάλλευση του αιολικού 

δυναμικού. 

Το έτος 1920, στην Αμερική, επιτυγχάνεται η πρώτη βιομηχανική 

παραγωγή ανεμοκινητήρων που παράγουν ηλεκτρισμό και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές καταναλώσεις, κατάλληλες 
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για αγροτικές κατοικίες, εκεί όπου δεν έφθάνε το ηλεκτρικό δίκτυο . 

1.5.1 Οι πρώτες αιολικές μηχανές της σύγχρονης εποχής 

Το έτος 1931, οι Ρώσοι έθεσαν σε λειτουργία στην Κριμαία, κοντά 

στη Γιάλτα, απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, μια αιολική μηχανή, 

με έλικα διαμέτρου 30 m που υπολογιζόταν να δίνει 100 kW στο 

δίκτυο της Σεβαστούπολης. Τελικά, κατά μέσον όρο επί δύο χρόνια 

παρήγαγε 32 kW. Την ίδια χρονιά η Δανία, χώρα με πλούσιο 

αιολικό δυναμικό αλλά με πρόβλημα στα ορυκτά καύσιμα, στρέφει 

το ενδιαφέρον της στον άνεμο και αρχίζει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα για την κατασκευή ανεμοκινητήρων που θα παράγουν 

ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατασκευή τους αναπτύσσεται με εντατικό 

ρυθμό και έως τις αρχές του 20°u αιώνα είχαν εγκατασταθεί 

εκατοντάδες τέτοιες εγκαταστάσεις. Οι ανεμομηχανές της Δανίας 

είχαν τέσσερα πτερύγια που η έλικα τους είχε διάμετρο 22 m και 

ο πύργος τους είχε ύψος 24 m. Οι κινητήρες αυτοί απέδιδαν 25 

kW. 

Μετά από τον 8' Παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησαν πολλές μελέτες σε 

διάφορες χώρες. Στη Γαλλία, μια τεράστια μελέτη του αιολικού 

δυναμικού σε όλες τις περιοχές οδήγησε στην κατασκευή πολλών 

πειραματικών μεγάλων αιολικών μηχανών, όπως η αερογεννήτρια 
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«Best Romani» με τρεις πτέρυγες και με διάμετρο έλικας 30 m που 

εγκαταστάθηκε στο Nogant-le-Roi. Παρήγαγε 800 kW ηλεκτρικής 

ενέργειας τα οποία διοχέτευε στο δίκτυο. Αυτή η ισχύς 

επιτυγχανόταν με έναν άνεμο ταχύτητας 60 km/h. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '50, η χαμηλή τιμή του πετρελαίου 

παρέσυρε τότε σε πλήρη στασιμότητα όλες τις ερευνητικές 

προσπάθειες καθώς και την εφαρμογή νέων ευρεσιτεχνιών. Ήταν 

ασύμφορο οικονομικά να κατασκευαστούν αιολικές μηχανές, έστω και 

για ατομική χρήση, για μεμονωμένες περιπτώσεις σε αγροτικές 

περιοχές. 

Στην περίοδο 1955-1957 κατασκευάστηκε στη Γερμανία μια αιολική 

μηχανή, με διάμετρο έλικας 34 m. Οι πτέρυγές της ήταν 

κατασκευασμένες από φάϊμπερ γκλας. Αυτή η μηχανή λειτούργησε 

μέχρι το 1968. Στη Δανία, την ίδια εποχή, κατασκευάζεται μια 

ανεμομηχανή με διάμετρο έλικας 24 m, όπου και αυτή επίσης 

λειτούργησε έως το 1968. Παρείχε 200 kW για ταχύτητα ανέμου στον 

άξονα της μηχανής 15 m/sec. 

Στη συνέχεια κατασκευάζεται η πρώτη από μια σειρά 

ανεμογεννητριών με το όνομα Μοντ. Η πρώτη άρχισε να εργάζεται 

το Σεπτέμβριο του 1975. Η έλικά της, κατασκευασμένη από 

μέταλλο, είχε διάμετρο 38 m. Γυρίζοντας με σταθερή ταχύτητα 

παρήγαγε ρεύμα ονομαστικής ισχύος 100 kW. Η General Electric 
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κατασκεύασε τη Μοντ 1 (Σχήμα 1.4), δίπτερη μηχανή με διάμετρο 

έλικας 60 m και ονομαστική ισχύ 2000 MW. Η πρώτη τέτοια 

συσκευή λειτούργησε από το τέλος του 1978. Η τιμή της 

παραγόμενης kWh γίνεται ανταγωνιστική με την παραγωγή εκατό 

περίπου τέτοιων μηχανών . 
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Σχήμα 1.4 Μόντ-1 στη Βόρεια Καρολίνα, κατασκευασμένη από την 

General Electric. 

Την κατασκευή της μηχανής Μοντ 2 την εμπιστεύθηκαν στην 

Μπόινγκ. Η σύλληψη της ανταποκρινόταν στους μεσαίους 

καταναλωτές των μεγάλων πεδιάδων της Αμερικανικής Δύσης. Με 



διάμετρο πτερυγίων 90 m κινεί μια γεννήτρια 2500 kW. Οι πτέρυγες 

της ήταν κατασκευασμένες από χάλυβα και είχαν κυψελωτή δομή 

από χαρτί kraft. 

Παράγοντες όπως : 

• η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 που είχε σαν 

αποτέλεσμα αφενός μεν τον τετραπλασιασμό της τιμής του 

πετρελαίου, αφετέρου δε τη συνειδητοποίηση της στρατηγικής 

σημασίας και της περιορισμένης ποιότητας των κοιτασμάτων 

του, 

• η πιεστική εμφάνιση του προβλήματος της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, 

• οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση 

της πυρηνικής ενέργειας, 

συνέβαλλαν στην αναζήτηση και εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για 

την αντιμετώπιση τόσο του ενεργειακού προβλήματος, όσο και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο άνθρωπος αποστρέφεται και σιγά-σιγά απαγκιστρώνεται από τις 

εύκολες λύσεις, της χρήσης των ορυκτών των καυσίμων. Όλο αυτό το 

διάστημα, ως το τέλος του 20°u αιώνα, προετοιμάζεται. Ο 21 ος αιώνας 

θα είναι εκείνος που θα σημάνει την επιστροφή του ανθρώπου στη 

φύση. Η τεχνολογική του εξέλιξη θα στρέψει τον άνθρωπο σε μια 
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εξελιγμένη ακόμη βαθμίδα του τεχνικού του πολιτισμού. Τη 

εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών έξω από τη γη, του ηλιακού 

συστήματος. Κάνοντας την αρχή, εκμεταλλεύεται την αιολική ενέργεια. 

Η αιολική ενέργεια είναι το πρώτο στάδιο μιας τέτοιας πορείας, αφού 

και αυτή επηρεάζεται, υπάρχει και δρα πάντα από τον ήλιο. 

Οι μικρές αιολικές μηχανές κάτω των 60 kW που προορίζονται για 

τοπική χρήση, εμφανίζονται πολυπληθείς στη διεθνή αγορά. Με τη 

σειρά τους, αυτοί που χρησιμοποιούν αιολικές μηχανές μειώνουν την 

κατανάλωσή τους από το εθνικό δίκτυο και έτσι συμμετέχουν στην 

οικονομία των ορυκτών καυσίμων. 

Ο στόχος όμως είναι να περάσει η ισχύς των ανεμογεννητριών στο 

εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Σήμερα, αυτό το σκοπό επιτελούν οι 

εγκαταστάσεις των μεγάλων αιολικών μηχανών σε ένα σύνολο, με 

τον όρο αιολικά πάρκα 

(Σχήμα 1.5). Οι μηχανές 

αυτές έχουν διάμετρο 

πτερυγίων έλικας πάνω 

από 50 m και παρέχουν 

ισχύ ανά μονάδα τουλάχι
Σχήμα 1.5 Αιολικό πάρκο. 

στον 1-2 MW. Το πρώτο αιολικό πάρκο λειτούργησε στην Ελλάδα, 

στη νήσο Κύθνο το έτος 1982, ενώ το δεύτερο στη Δανία το έτος 

1986, το οποίο και ήταν συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο παροχής 
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ηλεκτρικής ενέργειας (Αλεξάκης, 1998). 

Στην Ελλάδα, λοιπόν, που είναι η χώρα με το ιδανικό αιολικό 

δυναμικό και με την παράδοση στους ανεμόμυλους, έχουν 

δημιουργηθεί και είναι στο πρόγραμμα να δημιουργηθούν αρκετά 

αιολικά πάρκα, τα οποία θα εγκαταcrταθούν σε νησιωτικές ακτές, με 

προοπτική να αποδίδουν ισχύ αρκετών MW. Οι αιολικές μηχανές 

που έχουν δοκιμασθεί και που είναι οι πιο διαδεδομένες, χωρίζονται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτές που ο άξονας περιστροφής των 

πτερυγίων τους είναι οριζόντιος (Σχήμα 1.6). Στην κατηγορία αυτή 

ανήκει ο μεγάλος όγκος εγκατεστημένων μηχανών. Η δεύτερη 

κατηγορία είναι αυτές που ο άξονας περιστροφής είναι κατακόρυφος 

(Σχήμα 1.7) . 

Σχήμα 1.6 Ανεμογεννήτρια οριζόντιου Σχήμα 1.7 Ανεμογεννήτρια 
άξονα. κατακόρυφου άξονα. 
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Η ιστορία μας πληροφορεί ότι αυτοί οι δύο τύποι μηχανών 

υπάρχουν από πολύ παλιά. Οι αρχαιότεροι ανεμόμυλοι και οι πιο 

παλιοί ελληνικοί, λειτουργούσαν με κατακόρυφο άξονα. Επικράτησαν 

όμως τελικά οι ανεμόμυλοι με οριζόντιο άξονα. 
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1.6 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται από την 

αξιοποίηση της θερμότητας που προέρχεται από το εσωτερικό 

της γης. Ο πλανήτης μας είναι από τη δημιουργία του θερμός 

και ενεργός. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις φέρνουν στην επιφάνεια 

υλικά 1200 °C, ατμίδες μέχρι 600 °C και θερμά νερά μέχρι 100 °C. 

Η γεωθερμική ενέργεια υπάρχει παντού κάτω από την επιφάνεια 

της γης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε μικρά σχετικά βάθη, 

άρα σε οικονομικές συνθήκες, συναντώνται σε περιοχές ενεργού 

ηφαιστειότητας και τεκτονικής. 

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί διεθνώς αντικείμενο ευρείας 

εκμετάλλευσης, με δεκάδες εφαρμογές που συνιστούν αφ' ενός μεν 

άρτια τεχνικά και τεχνολογικά εγχειρήματα, αφ' ετέρου δε ιδιαίτερα 

αποδοτικές παραγωγικές επενδύσεις. Οι περιοχές της γης, όπου 

υπάρχουν γεωθερμικά ρευστά σε ικανοποιητική ποσότητα, 

θερμοκρασία και βάθος, ονομάζονται «γεωθερμικά πεδία». 

Αποφεύγεται ο όρος «κοίτασμα» διότι αυτός χρησιμοποιείται για 

συγκεκριμένα και εξαντλήσιμα μεταλλευτικά ορυκτά και ρευστά, ενώ 

τα γεωθερμικά ρευστά είναι ανανεώσιμα. 

Ο Ελλαδικός χώρος, εξαιτίας κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, 

είναι από τους γεωθερμικά ευνοημένους και διαθέτει σημαντικές 
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γεωθερμικές πηγές σε ελκυστικά, από οικονομική άποψη, βάθη 

(100-1500 m). 

Τρεις κύριοι τύποι γεωθερμικών πεδίων είναι υπό εκμετάλλευση 

σήμερα παγκόσμια. Πρόκειται για τα υπέρθερμα πεδία ή πεδία 

υψηλής ενθαλπίας (180-400 °C), τα πεδία μέσης ενθαλπίας (100-

180 °C) και τα πεδία χαμηλής ενθαλπίας (25-100 °C). Το 

βεβαιωμένο ενεργειακό δυναμικό των ήδη ερευνημένων 

γεωθερμικών πεδίων ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες Τόνων 

Ισοδυνάμου Πετρελαίου (ΤΙΠ) ανά έτος. Παρά ταύτα, ο βαθμός 

εκμετάλλευσής του παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός (Φυτίκας κ.ά., 

1996). 

Τα πρώτα βήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 

γεωθερμία έγιναν στην Ιταλία. Στο Lardello της Ιταλίας έγινε το έτος 

1913 η εγκατάσταση ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό 

ατμό ισχύος 250 kW και στην συνεχεία επεκτάθηκε στα 130 MW μέχρι 

το έτος 1940. Στην συνέχεια, στη δεκαετία του '60 παρουσιάζεται 

μεγαλύτερη δραστηριότητα. Στο Wairaket της Νέας Ζηλανδίας 

ακολούθησε το έτος 1958 η εγκατάσταση μονάδας 47 MW, η οποία 

τελικά στις αρχές της δεκαετίας του '60 έφτασε τα 192 MW. Στις ΗΠΑ 

οι πρώτες προσπάθειες έγιναν με την εγκατάσταση μιας μονάδας 12 

MW το έτος 1960 και 14 MW το έτος 1963, και τελικά μέχρι το έτος 

1980 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 943 MW στα πεδία 
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των Geysers, στη Βόρεια Καλιφόρνια. Στην Ισλανδία, η πρώτη 

μονάδα ισχύος 3 MW εγκαταστάθηκε στο Nomafyall το έτος 1969 

και στο πεδίο της Krafla μονάδα ισχύος 30 MW (Μπαλαράς, 2000β). 

Από τότε , έχει γίνει σημαντική πρόοδος και η συνολική παγκόσμια 

εγκατεστημένη ισχύς μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Σχήμα 1.8) ξεπερνάει τα 8 GW (lnternational Geothermal Association, 

1998). 

Σχήμα 1.8 Εγκατάσταση εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας 
{χαμηλής ενθαλπίας) {Ενημερωτικός Οδηγός ΕΤΒΑ, 1995). 

Το 50°/ο της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος βρίσκεται στις ΗΠΑ, 

με τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας 

όπου καλύπτεται το 6% των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Συνολικά, λειτουργούν 15 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από γεωθερμία, συνολικής ισχύος πάνω από 400 

MW. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από την γεωθερμία, συνολικής ισχύος 750 MW από 

30 



συνολικά 14 μονάδες, είναι στην περιοχή Geysers της πολιτείας 

Καλιφόρνια στις ΗΠΑ (Μπαλαράς, 2000β). 

Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται στοιχεία για την εγκατεστημένη 

ισχύ γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανά χώρα, ενώ 

στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται στοιχεία για την εγκατεστημένη 

θερμική ισχύ γεωθερμικών εφαρμογών χαμηλής ενθαλπίας. 

Στις χώρες μέλη της Ε.Ε . υπολογίζεται ότι η γεωθερμική ενέργεια 

συνεισφέρει στο ενεργειακό τους ισοζύγιο περίπου 107 ΤΙΠ. 

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρκετές χώρες προχώρησαν 

στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας εκτιμώντας ότι ,αυτή 

είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ενεργειακές μορφές. Σε 

μερικές μάλιστα περιπτώσεις η γεωθερμι~ή ενέργεια αποτελούσε τον 

μοναδικό ενεργειακό πόρο που ήταν διαθέσιμος σε τοπικό επίπεδο. 

Το έτος 1993, είκοσι χώρες από όλες τις ηπείρους χρησιμοποιούσαν 

τη γεωθερμική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αντίστοιχων σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής ανήλθε σε 5913 MWe. Το μέγεθος αυτό είναι 

σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδος (εκτός από τα 

νησιά) ανέρχεται σε 7886. 7 ΓVM/e (Ενημερωτικός Οδηγός ΕΤΒΑ, 

1995). 
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Πίνακας 1.2 Εγκατεστημένη ισχύς γεωθερμικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής (σε MWe} (Φυτίκας κ.ά., 1996}. 

Χώρα 1990 1995 2000 

Αονεντινή 0.67 0.67 -
Αυστpαλία ο 0.17 -
Κίνα 19.2 28.78 81 

Κόστα Ρίκα ο 55 170 

Ελ Σαλβαδόρ 95 105 165 

Γαλλία 4.2 4.2 -
Ελλάδα 2.0 ο ? 

Ισλανδία 44.6 49.4 -
Ινδονησία 144.75 309.75 1080 

Ιταλία 545 631.7 856 

Ιαπωνία 214.6 413.705 600 

Κένυα 45 45 -
Μεξικό 700 753 960 

Νέα Ζηλανδία 283.2 286 440 

Νικαοάνουα 35 35 -
Φιλλιπίνεc 891 1227 1978 

Ποοτοναλία 3 5 -
Ρωσία 11 11 110 

Ταϊλάνδη 0.3 0.3 -
Τουpκία 20.6 20.6 125 

ΗΠΑ 2774.6 2816.7 3395 

Σύνολο 5831.72 6797.975 9960 
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Πίνακας 1.3 Εγκατεστημένη θερμική ισχύς γεωθερμικών 

εφαρμογών χαμηλής ενθαλπίας (σε MWt) (Φυτίκας κ.ά., 1996). 

Χώρα Ενκατεστnuένη ισχύς (MWt) 

Αλγερία 100 

Αυστρία 19 

Βέλγιο 4 

Γαλλία 337 

Γεωργία 245 

Ελβετία 110 

Ελλάδα 23 

ΗΠΑ 1874 

Ιαπωνία 318 

Ισλανδία 1443 

Ιταλία 307 

Ισραήλ 44 

Κίνα 1915 

Νέα Ζηλανδία 264 

Πολωνία 63 

Ρουμανία 130 

Ρωσία 210 

Ν. Γιουγκοσλαβία 80 

Σλοβακία 99 

Σλοβενία 39 

Σουηδία 47 

Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια) 69 

Τουρκία 140 

Σύνολο 7880 
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Εκτεταμένη είναι επίσης η χρήση των γεωθερμικών ρευστών σε μη 

ηλεκτρικές εφαρμογές (θέρμανση θερμοκηπίων, θέρμανση 

υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, τηλεθέρμανση οικισμών, βιομηχανικές 

εφαρμογές κ.λ.π.). Το έτος 1990, περισσότερες από 35 χώρες 

αξιοποιούσαν τη γεωθερμική ενέργεια σε μη ηλεκτρικές εφαρμογές. Οι 

χώρες με την υψηλότερη εγκατεστημένη θερμική ισχύ στο 

προαναφερθέν πεδίο εφαρμογών είναι η Ιαπωνία (3321 MWt), η Κίνα 

(2154 MWt), η Ουγγαρία (1276 MWt), οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 

(1133 MWt), η Ισλανδία (900 MWt) και οι ΗΠΑ (463 MWt) 

(Ενημερωτικός Οδηγός ΕΤΒΑ, 1995). 

Οι γεωθερμικές χρήσεις στην Ελλάδα αναφέρονται σχεδόν 

αποκλειστικά στη θέρμανση θερμοκηπίων. Μέχρι σήμερα, με 

γεωθερμική ενέργεια τροφοδοτούνται 200 περίπου στρέμματα 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών, κυρίως 

στη Βόρεια Ελλάδα (Φυτίκας κ.ά., 1996). Είναι δυνατή τόσο η 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών υπερπολλαπλάσιας έκτασης 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών όσο και η επέκταση της χρήσης 

γεωθερμικής ενέργειας σε πολλές άλλες παραγωγικές εφαρμογές 

όπως λοιπές θερμοκηπιακές 

σπαραγγιών, υδατοκαλλιέργειες, 

βιομηχανικές μονάδες (Σχήμα 1.9). 

καλλιέργειες, 

ξήρανση 

καλλιέργεια 

και άλλες 
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Γιώrρηαη nοραγωνής f ~ Γcιί'rρηση ιπονcιοσνwν1\ς 

βδ'C 25'C 

Νιρό yλuκ6 κρtίο Ηcρό yλu<ό ζtcrrό - Νιρό yιwθιρμικό ζαπό - Νιρό yιw&ιρμικό κρύο 

Σχήμα 1.9 Παράδειγμα συνδυασμένης χρήσης γεωθερμικών 
ρευστών χαμηλής ενθαλπίας(Φυτίκας κ.ά., 1996). 

Σημαντική συνεισφορά στην αρνητική αυτή κατάσταση έχει η 

έλλειψη πληροφόρησης των υποψηφίων επενδυτών όσον αφορά 

τις σχετικές τεχνικές εκμετάλλευσης, τα οικονομικά δεδομένα και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τις εφαρμογές της γεωθερμικής 

ενέργειας. 

Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας προκαλεί 

ελάχιστες έως μηδαμινές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι' αυτό 

αναπτύχθηκε και προχωρά παγκόσμια και μάλιστα σε χώρες 

με πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η 

εκμετάλλευση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας πουθενά δε 

σταμάτησε για περιβαλλοντικούς λόγους (εκτός από την 
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1.7ΒΙΟΜΑΖΑ 

Με τον όρο Βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει οργανική προέλευση, 

δηλαδή φυτικές ύλες και φυτά και δάση, υποπροϊόντα και κατάλοιπα 

φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, υποπροϊόντα 

που προέρχονται από την επεξεργασία φυτικών υλών καθώς και το 

βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και 

σκουπιδιών. Μία ειδική κατηγορία είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες, 

δηλαδή φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή 

βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας (σόργο, καλάμι, ευκάλυπτος, 

αγριαγκινάρα κ.τ.λ.). 

Η ενέργεια που διατίθεται από την εκμετάλλευση της Βιομάζας, είναι 

η ηλιακή ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στο φυτικό κόσμο με τη 

διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η αξιοποίηση της Βιομάζας 

θεωρείται ελκυστική επιλογή μεταξύ των ΑΠΕ, για ένα πλήθος 

γεωργικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών λόγων. 

Η χρήση της Βιομάζας για την κάλυψη των ενεργειακών (θερμικών) 

αναγκών της ανθρωπότητας, με τη μορφή καύσης ξύλου και άλλων 

δασικών υποπροϊόντων, είναι γνωστή από τη γέννηση του 

ανθρώπινου είδους. Ήταν πρακτικά η μοναδική πηγή ενέργειας 

αρχικά μέχρι την ανακάλυψη του λιθάνθρακα και αργότερα μέχρι την 

ανακάλυψη του πετρελαίου. 
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Οι πιο χαρακτηριστικές και διαδεδομένες εφαρμογές της 

εκμετάλλευσης της Βιομάζας είναι οι εξής : 

• Συμπαραγωγή για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης-

ψύξης ή και ηλεκτρισμού, γεωργικών και άλλων βιομηχα-

νιών και τηλεθέρμανση παραπλήσιων κατοικημένων 

περιοχών. 

. 
• Τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών. 

• Θέρμανση θερμοκηπίων. 

• Παραγωγή υγρών καυσίμων με βιοχημική μετατροπή της 

βιομάζας (βιοαιθανόλη). 

• Παραγωγή υγρών καυσίμων με θερμοχημική μετατροπή της 

Βιομάζας (βιοέλαιο). 

• Ενεργειακές καλλιέργειες. 

• Παραγωγή βιοαερίου (κτηνοτροφικά λύματα-βιομηχανικά 

και αστικά απόβλητα). 

• Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση της 

Βιομάζας (Σούτερ, 1995), είναι τα ακόλουθα: 

1. Αποφυγή συνεισφοράς στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

αφού το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την 
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καύση της Βιομάζας επαναδεσμεύται κατά την παραγωγή 

της μέσω της φωτοσύνθεσης . 

2. Αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο 

του θείου, αφού η περιεκτικότητα της Βιομάζας σε θείο 

είναι αμελητέα. 

3. Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης που συνεπάγεται η 

εισαγωγή καυσίμων. 

4. Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση των αγροτικών 

πληθυσμών στις γεωργικές περιοχές. 

Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση της 

Βιομάζας (Σούτερ, 1995), είναι τα εξής : 

1. Ο μεγάλος όγκος και η υψηλή περιεκτικότητα της σε 

υγρασία. 

2. Η δυσκολίες στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και 

αποθήκευσή της. 

3. Μεγαλύτερο κόστος των εγκαταστάσεων αξιοποίησής της 

συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος αξιοποίησης των 

ορυκτών καυσίμων. 

4. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της. 

Τα μειονεκτήματα αυτά οδηγούν το κόστος της παραγόμενης 

από τη Βιομάζα ενέργειας υψηλότερα από ότι από πετρέλαιο. Το 
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πρόβλημα όμως αυτό βαθμιαία εξαφανίζεται, αφενός λόγω της 

ανόδου των τιμών του πετρελαίου , αφετέρου δε λόγω της προκα-

λούμενης υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

Η αξιοποίηση της Βιομάζας κάνει την εμφάνισή της το έτος 1798 

στην Αγγλία με τη μέθοδο της αεριοποίησης, δηλαδή την παραγωγή 

βιοαερίου από ξύλα (Σχήμα 1.1 Ο) . Το έτος 1850 το παραγόμενο με 

τον τρόπο αυτό βιοαέριο χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο για οικιακή 

χρήση, έχοντας ως πρώτη ύλη το κάρβουνο. Το έτος 1920 αυτή η 

μορφή ενέργειας διέσχισε τον Ατλαντικό και κάποια μερίδα 

επιστημόνων στην Αμερική ασχολήθηκαν σε πειραματικό επίπεδο 

για την κίνηση οχημάτων περίπου για είκοσι χρόνια. 

11 Γ-:-1 12 

Σχήμα 1.10 Σχηματική παράσταση παραγωγής βιοαερίο . (1): 
εκφόρτωση , (2): δεξαμενή αποθήκευσης, (3): διαχωριστής στερεών, 
(4): δεξαμενή ομογενοποίησης, (5): αντιδραστήρας , (6): λέβητας 
αυτόκαυστων θέρμανσης, (7): μετρητής γκαζιού , (8): επεξεργασία 
βιοαερίων , (9): μηχανή αερίου , (1 Ο): εναλλάκτης, (11 ): αεροβική 
δεξαμενή επεξεργασίας, (12): δεξαμενή σταθεροποίησης, (13): 
επεξεργασία στερεών , (14): διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας από 
αέρια εξάτμισης (Thermie Programme, 1998). 

Έκτοτε η ενέργεια αυτής της μορφής επανεμφανίστηκε στη διάρκεια 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τους Γερμανούς. Στην περίοδο 
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όπου τους είχαν εξαντληθεί τα υγρά καύσιμα, εκμεταλλευόμενοι τη 

Βιομάζα κατάφεραν να παραγάγουν βιοαέριο και να κινήσουν τα 

στρατιωτικά τους οχήματα, αφήνοντας έκπληκτους τελικά τους 

συμμάχους, οι οποίοι είχαν αποκλείσει τη Γερμανία από καύσιμα. 

Μετά τη λήξη του πολέμου αυτού, η εκμετάλλευση της ενέργειας 

αυτής της μορφής εφαρμόζεται κυρίως σε πειραματικό επίπεδο. 

Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα ή για ορι

σμένους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ορισμένοι κινητήρες 

(γεννήτριες , αντλίες , αγροτικά μηχανήματα κ.λ.π.) μπορούν να 

λειτουργήσουν με χρήση ακατέργαστου βιοαερίου (με μικρή 

περιεκτικότητα σε υδρόθειο) χωρίς γενικά να δημιουργήσουν 

προβλήματα στο αέριο περιβάλλον. 

Το έτος 1997 κατασκευάστηκε από τη βιομηχανία οχημάτων 

νοινο, αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην αγορά και λειτουργεί με 

βιοαέριο ή ντίζελ (Mansson, 1997). 

Φυτικά έλαια σε χημική αντίδραση με μεθανόλη μπορούν να 

παράγουν βιοντίζελ (μεθυλεστέρας), που χρησιμοποιείται σαν εναλ

λακτικό καύσιμο αφού οι ιδιότητες του είναι παρόμοιες με αυτές 

του γνωστού ντίζελ. Μπορούν συνεπώς να δημιουργηθούν 

μίγματα και να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε μηχανές ντίζελ για 

οχήματα (Σχήμα 1.11 ). 

41 



Σχήμα 1.11 Λεωφορείο της εταιρείας Mercedes Benz, που 
λειτουργεί με Βιοντίζελ. 

Οι ρύποι που αποβάλλονται όταν χρησιμοποιείται το βιοντίζελ είναι 

σημαντικά μειωμένοι, ιδιαίτερα αφού δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου 

θείο. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η δυνατότητα παραγωγής 

καυσίμων, ανεξάρτητα από το πετρέλαιο. Το νέο καύσιμο έχει 

σχετικά μικρότερη θερμογόνα δύναμη και η μέση κατανάλωση 

αυξάνεται σε 0.5 λίτρα ανά 100 km. Δοκιμές που έχουν γίνει σε 

διάφορους τύπους αυτοκινήτων, δεν έδειξαν προβλήματα 

(Μπαλαράς, 2000β). 

Η χρήση βιοκαυσίμων μπορεί επίσης να μειώσει την κατα-

νάλωση συμβατικών καυσίμων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Στην πόλη Linkoping της Σουηδίας το 1991 δοκιμάστηκαν 6 

λεωφορεία που οι μηχανές τους μετατράπηκαν για τη χρήση 

καυσίμου, από ντίζελ σε βιοαέριο. Τα αρχικά θετικά αποτελέσματα 

επέτρεψαν την εφαρμογή ενός μεγαλύτερου προγράμματος. Κατα-
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1.8 Υ ΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

από τον μετασχηματισμό της μηχανικής ενέργειας, που προέρχεται 

από την κίνηση του νερού, ή της ενέργειας που προκύπτει από 

υδατοπτώσεις. Η βασική θεωρία του υδροηλεκτρισμού είναι η 

αξιοποίηση του διαθέσιμου υδροδυναμικού. Η υδροηλεκτρική 

ενέργεια δεν παράγει βλαβερά αέρια και κατά συνέπεια έχει αισθητά 

μικρότερη επίδραση στην ατμόσφαιρα. 

Από τα παλιά χρόνια υπάρχουν αναφορές στη χρήση της ενέργειας 

της πτώσης του νερού. Οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι που 

χρησιμοποίησαν τους υδραυλικούς τροχούς και διέδωσαν τη χρήση 

τους σε ολόκληρη την Ευρώπη υπό μορφή μύλων. Από το 1800, 

δεκάδες χιλιάδες τέτοιοι μύλοι ήταν χτισμένοι στην Ευρώπη και τη 

Νέα Αγγλία. Η υδραυλική ισχύς χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να 

παραγάγει την ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις που 

ολοκληρώθηκαν στον ποταμό Fox Riνer κοντά στο Appleton, στις 30 

Σεπτεμβρίου 1882. Από τότε η συμβολή της υδροηλεκτρικής 

δύναμης στην παγκόσμια χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει 

αυξηθεί σταθερά. Μέχρι το 1980 αποτελούσε περίπου το 25% της 

παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας και 50/ο της συνολικής χρήσης 

παγκόσμιας ενέργειας, δηλαδή περίπου 2044 δισεκατομμύρια kWh. 
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Το μέχρι σήμερα αναξιοποίητο υδροηλεκτρικό δυναμικό της ηπειρω

τικής κυρίως Ελλάδος, θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου 

μπορούν να κατασκευαστούν από ιδιώτες μικροί υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι ενώ η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται τη 

στιγμή που απαιτείται από τους καταναλωτές, το νερό το οποίο 

αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες για μελλοντική χρήση και για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

άρδευση κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων, σαν απόθεμα νερού, για 

τον εμπλουτισμό λιμνών, για αθλητικά γεγονότα, για τουρισμό κ.λ.π. 

Παράλληλα το κύριο κριτήριο για την κατασκευή ή όχι ενός 

υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν είναι μόνο η δυνατότητα 

παραγωγής φτηνής και καθαρής για το περιβάλλον ενέργειας, αλλά 

η σωστότερη οικολογική επέμβαση στη φύση για διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και τη σωστή περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας. 

Οι μέχρι τώρα έρευνες του περιφερειακού ενεργειακού κέντρου 

Ηπείρου έδειξαν ότι στην Ήπειρο για παράδειγμα μπορούν να 

δημιουργηθούν μέχρι 18 μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

καθώς επίσης μέχρι και 50 περίπου μικρά, που μπορούν να 
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παράγουν 5000 GWh περίπου ετησίως. Η παραγωγή αυτή 

ενέργειας αντιστοιχεί στο 25% του αξιοποιήσιμου υδάτινου 

δυναμικού της χώρας και στο 15°/ο της καταναλισκόμενης ισχύος 

στην Ελλάδα ανά έτος (REGIONOFEPIRUS, 2003). 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και 

εκμετάλλευση ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου , είναι αφενός μεν 

οι προκαλούμενες διαταραχές στα οικοσυστήματα των ποταμών, 

αφετέρου δε πιθανές αστοχίες από την κατασκευή κάποιου 

φράγματος. 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η συγκέντρωση ύδατος σε 

ταμιευτήρες, αποτελεί παράγοντα ασφαλείας στην περιοχή, 

ιδιαίτερα σε περίπτωση ξηρασίας. 
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2· 
ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 
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2.1 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι τεχνολογίες ποu χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας διακρίνονται σε: παθητικά, ενεργητικά και 

φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα. 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα όπως ο τοίχος "Trombe" (Σχήμα 

2.1 ), τα ηλιοστάσια, τα θερμοκήπια (Σχήμα 2.2) κλπ. προσφέρουν 

μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας για τη θέρμανση 

εσωτερικών χώρων (π.χ. σε κτίρια και θερμοκήπια) και για το φυσικό 

φωτισμό εσωτερικών χώρων. 

Σχήμα 2.1 Τοίχος "Trombe". Σχήμα 2.2 Θερμοκήπιο ενσωματωμένο 
σε κτίριο. 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας των παθητικών ηλιακών συστημάτων 

είναι σχετικά απλές. Βασίζονται στην εκμετάλλευση των φυσικών 

φαινομένων μετάδοσης θερμότητας και φωτός που προκαλούνται από 

την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω σε διαφανείς 

επιφάνειες τις οποίες διαπερνά εξασφαλίζοντας σε εσωτερικούς 



χώρους φυσικό φωτισμό και θέρμανση, αφού απορροφηθεί η μικρού 

μήκους ηλιακή ακτινοβολία και μετατραπεί σε μεγάλου μήκους 

θερμική ακτινοβολία . Παγιδεύοντας ή κατάλληλα αποθηκεύοντας τη 

θερμότητα της ηλιακής ενέργειας , λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών 

που επιτυγχάνονται (κοντά στα επίπεδα θερμικής άνεσης του 

ανθρώπου) μειώνεται το θερμικό φορτίο και έχουμε σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για να λειτουργήσουν σωστά τα παθητικά ηλιακά συστήματα, 

προϋποθέτουν : 

• Σωστή τοποθέτηση των επιφανειών (προσανατολισμός, σχήμα 

κτιρίου για την συλλογή και εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 

μεγιστοποιώντας τα ηλιακά κέρδη) . 

• Κατάλληλο εξωτερικό κέλυφος (ιδιότητες επιφανειών, μέγεθος 

διαφανών επιφανειών, δομικά υλικά με κατάλληλη 

θερμοχωρητικότητα για την αποθήκευση της συλλεγόμενης 

θερμότητας, οπτικές ιδιότητες διαφανών επιφανειών). 

• Μέγιστη δυνατή μείωση των θερμικών απωλειών μέσω του 

κελύφους του χώρου ή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση της θερμότητας. 

• Κατάλληλη διάταξη εσωτερικών χωρών για τη συλλογή, 

αποθήκευση και διανομή της θερμότητας. 
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Εξαιτίας της περιοδικότητας στη διαθεσιμότητα της ηλιακής 

ακτινοβολίας (ημερήσια και ετήσια πορεία της ηλιακής ακτινοβολίας), 

τα παθητικά συστήματα συνήθως συνδυάζουν με κάποιο άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο την αποθήκευση θερμότητας. Εάν δεν υπάρχει τρόπος 

αποθήκευσης, τότε τα ηλιακά κέρδη μπορεί να καλύψουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό το θερμικό φορτίο (τις ανάγκες για 

θέρμανση) τις περιόδους ηλιοφάνειας. Όταν όμως δεν υπάρχει 

διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία ή τα επίπεδα της ακτινοβολίας είναι 

χαμηλά, ανάλογα με τις απώλειες του χώρου, η παγιδευμένη 

θερμότητα τελικά θα χαθεί (ακολουθώντας τη φυσική ροή της 

θερμότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες προς τις χαμηλές). 

Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχει πλεόνασμα ηλιακών κερδών 

όταν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι υψηλή κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, υπερκαλύπτοντας το θερμικό φορτίο σε 

περιόδους υψηλής διαθεσιμότητας της ηλιακής ενέργειας. Εάν 

δεν υπάρχει κατάλληλη αποθήκευση, τότε τα υψηλά ηλιακά κέρδη 

θα προκαλέσουν υπερθέρμανση (υψηλές θερμοκρασίες) και δεν θα 

υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κάποιου έστω ποσοστού των 

θερμικών φορτίων όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη η ηλιακή ενέργεια. 

Η αποθήκευση ηλιακής ενέργειας γίνεται σε υλικά με υψηλή 

θερμοχωρητικότητα, τα οποία μπορεί ήδη να χρησιμοποιούνται σαν 
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δομικά υλικά ή να έχουν προστεθεί σε κατάλληλες θέσεις και 

ποσότητες ώστε να λειτουργούν σαν αποθηκευτικό μέσο. 

Όταν η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται με ανεξάρτητα 

συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν συμβατικό ενεργειακό 

εξοπλισμό (π.χ. αντλίες, κυκλοφορητές) για τη συλλογή, αποθήκευση 

(π.χ. δευτερεύουσα συμβατική πηγή ενέργειας), διανομή και 

γενικότερα εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, και συστήματα 

ελέγχου και αυτοματισμού, τότε τα συστήματα αυτά ονομάζονται 

ενεργητικά ηλιακά συστήματα. 

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα επιτυγχάνουν μεγαλύτερα 

ποσοστά εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και ελέγχου της 

απόδοσής τους. 

Σχήμα 2.3α Επίπεδοι ηλιακοί Σχήμα 2.3β Ηλιακός θερμοσίφωνας. 
συλλέκτες ενσωματωμένοι σε 
στέγη με κεραμίδια. 





• κυκλοφορητές και συστήματα ελέγχου, 

• σύστημα αποθήκευσης, 

• βοηθητικό σύστημα παραγωγής θερμότητας. 

Διευκρινίζεται ότι, οι αντλίες ή κυκλοφορητές (οι οποίοι 

καταναλώνουν κάποια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας) για τη 

μεταφορά της θερμότητας στα επιμέρους σημεία του συστήματος 

(παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης) και τα συστήματα 

συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας . είναι, από 

κατασκευαστικής και λειτουργικής πλευράς, πιο πολυσύνθετα . 

Η λειτουργία των ενεργητικών συστημάτων προσφέρει 

περισσότερες δυνατότητες στον έλεγχο επιμέρους λειτουργιών, της 

παραγόμενης θερμότητας, των θερμοκρασιών κλπ. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες διακρίνονται στους: 

• επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες και 

• συγκεντρωτικούς συλλέκτες. 

Επειδή η ηλιακή ενέργεια, παρουσιάζει μια ημερήσια πορεία, είναι 

απαραίτητο σε κάθε εφαρμογή να υπάρχει ένα σύστημα 

αποθήκευσης θερμότητας και ένα βοηθητικό συμβατικό 

σύστημα παραγωγής θερμότητας. Με τον τρόπο αυτό, 

αποθηκεύεται η θερμότητα που δεν χρειάζεται κατά τη διάρκεια 



της ημέρας έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και την νύκτα 

ή κατά τις περιόδους νέφωσης. 

Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της αποθήκης θερμότητας, 

μπορούν να καλυφθούν ημερήσια φορτία ή ακόμη εποχιακές 

ανάγκες. Το συμβατικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί με 

ηλεκτρική ενέργεια ή πετρέλαιο, χρησιμοποιείται για να καλύπτει 

το φορτίο όταν η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί. Για 

παράδειγμα, τα μπόϊλερ κεντρικών εγκαταστάσεων ζεστού νερού 

είναι διπλής (σύνδεση με τον ηλιακό συλλέκτη και ηλεκτρική 

αντίσταση) ή τριπλής ενέργειας (σύνδεση με τον ηλιακό συλλέκτη, 

την ηλεκτρική αντίσταση και τον λέβητα πετρελαίου). 

Ο καθορισμός των διαστάσεων των ηλιακών συστημάτων γίνεται 

έτσι ώστε να καλύπτουν ένα μέρος του φορτίου, αλλιώς στις 

περισσότερες εφαρμογές γίνονται αντιοικονομικά εφόσον 

απαιτούνται πάρα πολύ μεγάλες συλλεκτικές επιφάνειες και 

αποθήκες θερμότητας. Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην 

επιφάνεια του συλλέκτη μετατρέπεται σε θερμότητα η οποία 

αποδίδεται στο θερμοαπαγωγό μέσο που, τις περισσότερες φορές 

κυκλοφορεί στο συλλέκτη. 

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν μέρος της ηλιακής 

ενέργειας σε συνεχές ρεύμα (Σχήμα 2.5). Αυτή η άμεση 

εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ηλεκτρικής 



ενέργειας, καθιστά τα Φ/Β σαν μια από τις πλέον κατάλληλες 

τεχνολογίες, για την κάλυψη των αναγκών απομονωμένων 

περιοχών . 

Σχήμα 2.5 Φωτοβολταϊκό πανό ενσωματωμένο σε στέγη. 

Η ηλεκτρική ενεργεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή να 

αποθηκευτεί σε μπαταρίες. Το συνεχές ρεύμα μπορεί μέσω ενός 

μετατροπέα να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο το οποίο 

χρησιμοποιούν οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές. 

Τα Φ/Β συστήματα παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• δεν καταναλώνουν κανένα υλικό (καύσιμο) για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

• δεν απελευθερώνουν αέρια στην ατμόσφαιρα, 



• δεν αφήνουν κατάλοιπα (με εξαίρεση τις μπαταρίες όταν 

χρησιμοποιούνται σαν αποθηκευτικό μέσο), 

• μπορούν να εγκατασταθούν σε απομονωμένες περιοχές, 

• έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν αυτόνομα. 

Θεωρητικά, τα Φ/Β συστήματα έχουν διάρκεια ζωής όση και τα 

υλικά από τα οποία κατασκευάζονται και σε περίπτωση βλάβης 

κάποιου στοιχείου η επισκευή γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Οι μπαταρίες έχουν συνήθως μικρή διάρκεια ζωής, 

περίπου 5 χρόνια. Τα Φ/Β συστήματα είναι μια αξιόπιστη 

τεχνολογία και η συχνότητα διακοπής λειτουργίας τους δεν είναι 

πάνω από 2 φορές ετησίως (Μπαλαράς, 2000α). 

Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, τότε αυτά 

μετατρέπουν ένα ποσοστό 100/ο περίπου της ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρική. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα η προσπίπτουσα ηλιακή 

ακτινοβολία είναι ετησίως περίπου 1800 kWh/m2
. Επομένως, ένα 

Φ/Β σύστημα 3 kWp εγκατεστημένο σε οροφή κατοικίας στην Κρήτη 

θα μπορούσε να παρέχει ετησίως 4700 kWh, όση περίπου είναι η 

μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας τετραμελούς 

οικογένειας. 
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Σχήμα 2.6 Ολοκληρωμένο σύστημα φωτοβολταϊκής μετατροπής 
Σύστημα Φ/Β πανώ (1 ), Αγωγός χαμηλής τάσης (2), μετατροπέας 
συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (3), Αγωγός τάσης δικτύου 
(4), πίνακας διανομής (5), ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου (6), 
πίνακας με διπλής κατεύθυνσης μετρητή ενέργειας για λήψη και 
απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας (7), δίκτυο ηλεκτροδότησης της 
περιοχής (8) (Κτίριο, 2000). 

Η ετήσια παραγωγή ενέργειας τους είναι τουλάχιστον 800 kWh/kWp 

κατά μέσο όρο, ενώ μπορούν να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20°/ο 

το φορτίο αιχμής μιας περιοχής. 

Η τεχνολογία των Φ/Β συστημάτων χρησιμοποιήθηκε πρώτα στο 

διάστημα κατά τη δεκαετία του '60 για την παραγωγή ενέργειας στις 

διαστημικές εφαρμογές. Από τις αρχές τις δεκαετίας του '70, στην 

Ελλάδα, οι εφαρμογές των Φ/Β συστημάτων έχει διαπιστωθεί ότι 

αποτελούν τη μοναδική λύση ηλεκτροδότησης απομονωμένων 

και δυσπρόσιτων περιοχών, που μπορεί να επιτευχθεί με 



εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Η ενέργεια που παράγεται 

από τα συστήματα αυτά είναι μικρή, είναι όμως αρκετή για να 

βοηθήσει στη διατήρηση του πληθυσμού σε περιοχές, που χωρίς 

ηλεκτρική ενέργεια, θα είχαν ερημωθεί. Το βασικό μειονέκτημα των 

Φ/Β συστημάτων είναι το πολύ υψηλό τους κόστος, ενώ δευτερεύον 

μειονέκτημα αποτελεί ο μεγάλος χώρος που απαιτείται για την 

εγκατάσταση τους (Ενέργεια, 1996). 

Η πορεία των φωτοβολταϊκών εφαρμογών στον Ελλαδικό χώρο αν και 

ξεκίνησε με ιδιαίτερα ελπιδοφόρο τρόπο στη συνέχεια εξελίχθηκε 

απογοητευτικά. Πράγματι τις αξιόλογες για τη δεκαετία του '80 

εγκαταστάσεις των 100 kW στην Κύθνο, αλλά και στην Αγία Ρούμελη, 

στη Γαύδο, στα Αντικύθηρα, στους Αρκούς κ.ά., ακολούθησε η 

απόλυτη αδράνεια, με αποτέλεσμα σήμερα η συνολική εγκατεστημένη 

φωτοβολταϊκή ισχύς να μην υπερβαίνει το 1 MW (800 kW έδιναν η 

εκτιμήσεις της Ελληνικής Πολιτείας για το έτος 2000). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπάνω εγκαταστάσεων 

υλοποιήθηκε από τη ΔΕΗ, κυρίως με κονδύλια της Ε.Ε. και με την 

υποστήριξη ξένων κατασκευαστών στα πλαίσια πιλοτικών 

εφαρμογών. Επιπλέον, η ΔΕΗ εγκατέστησε σημαντικό αριθμό 

(περίπου 70) μικρών αυτόνομων Φ/Β συστημάτων (μικρότερων του 1 

kW, συνήθως 700 W) για την κάλυψη στοιχειωδών ηλεκτρικών 

αναγκών απομονωμένων καταναλωτών, κυρίως σε μικρά νησιά του 
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Αιγαίου (π.χ. Δονούσα, Λεβίθα, Ρω, Στρογγύλη κ.λ.π.). Μεγάλος 

αριθμός από αυτές τις μονάδες, αλλά και οι μεγαλύτεροι Φ/Β σταθμοί 

της ΔΕΗ δεν έτυχαν της απαραίτητης υποστήριξης, κυρίως σε θέματα 

ηλεκτρονικών συσσωρευτών και ηλεκτρονικών ισχύος, με αποτέλεσμα 

είτε να υπολειτουργούν, είτε να έχουν απαξιωθεί σε σημαντικό βαθμό, 

π.χ. οι αξιόλογης ισχύος σταθμοί της Αγίας Ρούμελης και των 

Αντικυθήρων έχουν αποξηλωθεί (Βιτωράτος, 2003). 

Σημαντικός αριθμός μικρών Φ/Β συστημάτων (-100 W) χρησιμο

ποιείται από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, σε μία 

προσπάθεια κάλυψης των αναγκών φωτοσήμανσης στους 

πολυάριθμους (περίπου 900) ελληνικούς φάρους, με παράλληλη 

προσπάθεια αυτόνομης λειτουργίας τους και περιορισμού των 

αναγκών συντήρησής τους. 

Τέλος, αξιόλογη είναι και η συμμετοχή του τομέα των τηλεπικοινωνιών 

στη δημιουργία μικρών αυτόνομων Φ/Β εγκαταστάσεων, καθώς τόσο 

ο ΟΤΕ, όσο και οι ιδιωτικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εγκαθιστούν 

σταδιακά μικρά Φ/Β συστήματα για την τροφοδοσία των 

αναμεταδοτών, των πομπών και του υπόλοιπου εξοπλισμού τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Φ/Β συστήματα που έχουν 

. εγκατασταθεί σε Ιερές Μονές του Άγιου Όρους, όπως στη μονή 

Σίμωνος Πέτρας (45 kW) και Μεγίστης Λαύρας (15 kW). Επίσης, 

σημαντικός αριθμός αυτόνομων Φ/Β συστημάτων (περίπου 400) 
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έχουν εγκατασταθεί από ιδιώτες, με συνολική ισχύ που δεν υπερβαίνει 

τα 100 kW (Βιτωράτος, 2003). Η βασική τεχνολογία των Φ/Β 

συστημάτων έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει με 

επιτυχία και σε εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας (Σχήμα 2.7). 

\ . - - ,. .. 
Σχήμα 2.7 Φωτοβολταϊκός θόλος για παραγωγή μεγάλης ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η εταιρεία APS, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ξεκίνησε τις εργασίες 

κατασκευής Φ/Β σταθμού 3 MW στην περιοχή Prescott της 

Αριζόνα. Η εταιρεία σκοπεύει να γίνει ο μεγαλύτερος στον κόσμο, 

αφού για την ώρα ο μεγαλύτερος Φ/Β σταθμός βρίσκεται στην 

Ιταλία και είναι ισχύος 3.3 MW (Ανεμολόγια, 2002) 



2.2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τα σύγχρονα συστήματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας 

αφορούν κυρίως διατάξεις που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια 

του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια και ονομάζονται ανεμογεννήτριες 

(Α/Γ). Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν και 

άλλες εφαρμογές αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή θερμότητας και άντλησης. 

Σχήμα 2.8 Αιολικό πάρκο. 

Οι Α/Γ μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα τροφοδοτώντας 

απευθείας την κατανάλωση, ή να συνδέονται και να διοχετεύουν την 

ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση επειδή ο 

άνεμος δεν είναι συνεχώς διαθέσιμος, είναι δυνατόν να γίνεται 

χρήση και μίας ή περισσοτέρων ντιζελογεννητριών, οι οποίες 

λειτουργούν παράλληλα με τις Α/Γ. Η δεύτερη περίπτωση αφορά _τη 

μαζική εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, όπου συστοιχία 
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πολλών Α/Γ (αιολικό πάρκο) (Σχήματα 2.8 και 2.9) εγκαθίστανται και 

λειτουργούν σε μία συγκεκριμένη θέση, διοχετεύοντας το σύνολο της 

παραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα. 

Σχήμα 2.9 Αιολικό πάρκο με συστοιχία ανεμογεννητριών. 

Υπάρχουν πολλών ειδών Α/Γ, οι οποίες κατατάσσονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες: 

• Οριζόντιου άξονα, των οποίων ο άξονας είναι παράλληλος προς 

την κατεύθυνση του ανέμου, ένω σε μερικές περιπτώσεις ο 

άξονας είναι παράλληλος προς το έδαφος και κάθετος προς την 

κατεύθυνση του ανέμου. 

• Κατακόρυφου άξονα, των οποίων ο άξονας είναι κάθετος προς 

την επιφάνεια του εδάφους. 
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Η απόδοση μίας Α/Γ εξαρτάται από το μέγεθος και την ταχύτητα του 

πνέοντος ανέμου . Το μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που 

καλείται να εξυπηρετήσει και ποικίλει από μερικές εκατοντάδες Watt 

μέχρι άρκετά MW. Πριν από κάποια χρόνια, το τυπικό μέγεθος 

ισχύος μίας Α/Γ σε αιολικό πάρκο ήταν περί τα 200-300 kW και 

σήμερα ξεπερνά τα 500 kW, ενώ Α/Γ του ενός MW και πάνω, έχουν 

ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στο προσκήνιο και όλα δείχνουν ότι θα 

επικρατήσουν σε μεγάλο τμήμα της αγοράς. 

Οι τυπικές διαστάσεις μιας Α/Γ 500 kW είναι: διάμετρος έλικας 40 m 

και ύψος 40-50 m, ενώ μία Α/Γ του ενός MW έχει διαστάσεις 55 και 

50-60 m αντίστοιχα. 

Το αιολικό δυναμικό κάθε περιοχής μπορεί να εκτιμηθεί με βάση 

μετρήσεις της ταχύτητας (έντασης) και της διεύθυνσης του ανέμου σε 

ύψος 1 Ο m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Τέτοιες μετρήσεις 

γίνονται με τη βοήθεια μετεωρολογικών οργάνων όπως είναι τα 

ανεμόμετρα και άλλα καταγραφικά όργανα. Με βάση τις μετρήσεις 

αυτές, η θεωρητική εκτίμηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής 

μπορεί να γίνει με τη χρήση αναλυτικών αριθμητικών μοντέλων που 

καθορίζουν το πεδίο της ροής του ανέμου, της υπό μελέτη περιοχής. 

Όμως η φύση του ανέμου καθώς και η μορφολογία του εδάφους 

καθιστούν σχετικά δύσκολη την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού που 

μπορεί να εξασφαλίσει κάθε περιοχή. Για το λόγο αυτό οι θεωρητικές 
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εκτιμήσεις αποτελούν προκαταρκτικό στάδιο και χρειάζεται να 

ελέγχονται και να διορθώνονται με βάση μεταγενέστερες στατιστικές 

παρατηρήσεις. 

Ιδιαίτερη σημασία για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας έχει η ανάγκη σύζευξης με υφιστάμενα δίκτυα κλασικής 

παραγωγής ενέργειας που θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη 

ηλεκτρική ενέργεια όταν δε φυσά άνεμος. 

Οι μελέτες σκοπιμότητας της εγκατάστασης αιολικών μηχανών είναι 

τεχνικό-οικονομικής φύσης και εκτός από την εκτίμηση του αιολικού 

δυναμικού της περιοχής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι 

παράγοντες της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως: 

• το οδικό δίκτυο, 

• η φυτοκάλυψη , 

• το ηλεκτρικό δίκτυο (θέση σταθμών και υποσταθμών ισχύος κ.ά.), 

• ο πληθυσμός, οι χρήσεις γης και κάθε άλλη λειτουργική ανάγκη, 

• οικονομικοί παράγοντες, 

• πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Το κόστος εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας εξαρτάται κυρίως 

από το αρχικό κεφάλαιο κατασκευής και εγκατάστασης των αιολικών 

μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το κόστος 



λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος δεν υπερβαίνει 

συνήθως το 2.5% του αρχικού κεφαλαίου. Έτσι, μετά την αρχική 

εγκατάσταση, το κόστος της παραγόμενης ενέργειας εξαρτάται κυρίως 

από την ταχύτητα του αέρα στην περιοχή και η ενέργεια αυτή 

χονδρικά είναι ανάλογη του κύβου της ταχύτητας του ανέμου 

(Τσίγκος, 2003). 

Απαραίτητες λεπτομέρειες για τη σύνταξη μελέτης σχετικά με το 

αιολικό δυναμικό μιας περιοχής είναι η εκτέλεση υπολογισμών που 

απαιτούνται για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας όπου δεν 

αρκεί μόνο η γνώση της μέσης ετήσιας τιμής της ταχύτητας του 

ανέμου σε ένα τόπο, δεδομένου ότι έτσι χάνεται η πληροφορία του 

εύρους μεταβολής της. Δεδομένου δε ότι η ενέργεια την οποία 

δίνει μια αιολική μηχανή είναι ανάλογη της τρίτης δύναμης της 

ταχύτητας του ανέμου, είναι προφανές ότι με μόνο δεδομένο τη 

μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας, είναι αδύνατον να υπολογισθεί, 

έστω και προσεγγιστικά το ετήσιο αιολικό δυναμικό της υπό 

μελέτης περιοχής (Αργυρίου, 2000). 

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας σταδιακά αυξάνει με την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε "ανεμώδεις" θέσεις του Ελληνικού 

χώρου καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα της ΔΕΗ κατά τη χρονική 



περίοδο 1994-1998. Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.1 διαπιστώνεται μία 

αύξηση της τάξης του 28% της παραχθείσας ενέργειας (MWh) στο 

τέλος της υπό μελέτη 5-ετούς χρονικής περιόδου. 

Πίνακας 2.1 Παραγωγή ενέργειας αιολικών πάρκων της ΔΕΗ κατά 

τη χρονική περίοδο 1994-1998 (ΔΕΗ, 1999). 

Συνολική 
1994 1995 1996 1997 1998 

Τοποθεσία Ισχύς 
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) 

(MW) 

Άνδρος 1.575 4980 4631 4904 4992 3510 

Σάμος 2.925 7787 6348 8612 7980 6959 

Χίος 3.475 8247 8410 7473 6912 9040 

Ψαρά 2.025 4693 5014 5043 5204 4943 

Κρήτη 6.600 3023 3524 4193 4796 13047 

Εύβοια 5.100 ο ο 72 650 350 

Σαμοθράκη 0.220 419 138 177 330 532 

Ικαρία 0.385 1156 1071 760 1145 1297 

Κάρπαθος 0.275 1043 208 1044 1130 1259 

Λήμνος 1.140 1345 289 360 842 1287 

Κύθνος 0.165 236 131 136 164 100 

Σκύρος 0.140 140 120 110 ο ο 

Σύνολα 33069 29884 32884 34145 42324 



Από τα Δελτία Τύπου τόσο της Ευρωπαϊκής, όσο και Αμερικανικής 

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (Ανεμολόγια, 2003α) προκύπτει ότι 

6868 MW νέων αιολικών εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν το 

έτος 2002 παγκοσμίως, δηλαδή αύξηση 28%>, ξεπερνώντας 

συνολικά τα 31000 MW, τα οποία ισοδυναμούν με την κατανάλωση 

7500000 αμερικανικών νοικοκυριών, ή 16000000 ευρωπαϊκών 

νοικοκυριών. 

Η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς, στη διάρκεια της πενταετίας 

1998-2002, τετραπλασιάσθηκε . Από 7600 MW που ήταν στο τέλος 

του 1997, έφτασε τις 31128 MW στο τέλος του 2002 (Πίνακας 2.2). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.2 διαπιστώνει κανείς ότι κατά τη 

διετία 2001-2002, ο ρυθμός αύξησης της εγκατεστημένης αιολικής 

ισχύος είναι για τις χώρες Ε.Ε. (33°/ο), για τις ΗΠΑ (9.5°/ο), για τον 

Καναδά (20%), για την υπόλοιπη Ευρώπη (91 ο/ο), για την Ινδία 

(13%), για την Ιαπωνία (51 %), για την Κίνα (17%) και για την 

Αυστραλία (44%). Η αιολική ενέργεια είναι η πιο ραγδαία 

αναπτυσσόμενη ΗΜΕ με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 32%, στη 

διάρκεια της πενταετίας 1998-2002 (Ανεμολόγια, 2003α). Στο 

Σχήμα 2.1 Ο εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη της εγκατεστημένης 

ισχύος (MW) Α/Γ στις ΗΠΑ, στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 

1981-2002 (Ανεμολόγια, 2003β). 
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Σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η αιολική ενέργεια μπορεί να 

καλύψει το 12% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας το έτος 2020, ενώ το έτος 2002 καλύπτει μόνο το Ο.4ο/ο 

της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Ανεμολόγια , 

2003α) . 

Πίνακας 2.2 Παγκόσμια εγκατεστημένη αιολική ισχύς (MW) ανά 

χώρα κατά τα έτη 2001 και 2002 (Ανεμολόγια , 2003α) . 

Χώρα 2001 2002 Χώρα 2001 2002 
Γερμανία 8754 12001 Νορβηγία 17 97 
Ισπανία 3337 4830 Ουκρανία 41 46 
Δανία 2489 2881 Πολωνία 22 27 
Ιταλία 682 788 Λετονία 2 24 
Ολλανδία 486 678 Τουρκία 19 19 

Ην . Βασίλειο 474 552 Τσε)(ία 6.8 7 

Σουηδία 293 328 Ρωσία 7 7 

Ελλάδα 272 297 Ελβετία 5 5 
Πορτογαλία 131 196 Ουγγαρία 1 2 

Γαλλία 93 148 Εσθονία 1 2 
Αυστρία 94 139 Ρουμανία 1 1 

Ιρλανδία 124 137 Ινδία 1507 1702 

Βέλγιο 32 44 Ιαπωνία 275 415 

Φιλανδία 39 41 Αυστραλία 72 104 

Λουξεμβούργο 15 16 Αίνυπτοc-Μαpόκο 275 275 

ΗΠΑ 4273 4685 Βpαί,ιλία-Αργεντινri κ .ά 275 275 

Καναδάς 198 238 Κίνα 400 468 
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Σχήμα 2.1 Ο Διαχρονική εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος Α/Γ στις 
ΗΠΑ, για τη χρονική περίοδο 1981-2002 (Ανεμολόγια, 2003β). 

Στη Δανία ο οποιοσδήποτε ιδιώτης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να 

εγκαταστήσει μία Α/Γ και να συμβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας και ένα ικανοποιητικό εισόδημα για 

τον εαυτό του. Στον Πίνακα 2.3 εμφανίζεται η ετήσια εγκατεστημένη 

ισχύς Α/Γ, η εγκατεστημένη ισχύς Α/Γ ατομικών εγκαταστάσεων και 

το ποσοστό των «ατομικών Α/Γ», επί του συνόλο εγκατεστημένων 

Α/Γ. 

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας σταδιακά αυξάνει με την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ''ανεμώδεις" θέσεις του Ελληνικού 

χώρου καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται η παραγωγή 



ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα της ΔΕΗ κατά τη χρονική 

περίοδο 1994-1998. 

Στον Πίνακα 2.5 εμφανίζονται στοιχεία για τα υπάρχοντα αιολικά 

πάρκα στην Ολλανδία, τις διαστάσεις των Α/Γ τους (διαμέτρους 

. έλικας και ύψος πύργου) και τις αποδόσεις τους. 

Πίνακας 2.3 Πίνακας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και 

εγκατεστημένης ατομικής ισχύος Α/Γ, στη Δανία (Ανεμολόγια, 

2003α). 

'Έτος Συνολική Εγκατεστημένη Εγκατεστημένη ισχύς ατομικών 
ισχύς Α/Γ (MW) Α/Γ (MW) (ποσοστό 

, 
επι του 

συνόλου) 

1995 95 40 (42%) 

1996 205 170 (83°/ο) 

1997 300 230 (77%) 

1998 310 220 (71 %) 

1999 305 225 (74%) 

2000 600 380 (63%) 
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Πίνακας 2.4 Παραγωγή ενέργειας αιολικών πάρκων της ΔΕΗ κατά 

τη χρονική περίοδο 1994-1998 (ΔΕΗ, 1999). 

Τοποθεσία Συνολική 1994 1995 1996 1997 1998 
Ισχύς (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) 
(MW) 

Άνδρος 1.575 4980 4631 4904 4992 3510 

Σάμος 2.925 7787 6348 8612 7980 6959 

Χίος 3.475 8247 8410 7473 6912 9040 

Ψαρά 2.025 4693 5014 5043 5204 4943 

Κρήτη 6.600 3023 3524 4193 4796 13047 

Εύβοια 5.100 ο ο 72 650 350 

Σαμοθράκη 0.220 419 138 177 330 532 

Ικαρία 0.385 1156 1071 760 1145 1297 

Κάρπαθος 0.275 1043 208 1044 1130 1259 

Λήμνος 1.140 1345 289 360 842 1287 

Κύθνος 0.165 236 131 136 164 100 

Σκύρος 0.140 140 120 110 ο ο 
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Πίνακας 2.5 Στοιχεία εγκατεστημένων Α/Γ στην Ολλανδία 

(HOME.WXC, 2003). 

Εταιρείες Διάμετρος Ύψος Αριθμός Εγκατεστημένη Παραγωγή 
έλικας Πύργου Α/Γ Ισχύς Ενέργειας 

(m) (m) (kW) (kWh) 

NORDEX 80 80 9 22500 65000000 

VESTAS 80 68 10 20000 49000000 

VESTAS 80 67 7 14000 37000000 

MICON 72 68 6 12000 35000000 

ENERCON 70 70 7 12600 28000000 

VESTAS 70 70 6 10800 24000000 

ENERCON 70 58 10 18000 40000000 

VESTAS 66 78 5 8650 21000000 

VESTAS 66 78 8 13200 38000000 

VESTAS 66 67 10 16500 37000000 

VESTAS 66 67 7 12250 27000000 

VESTAS 66 67 6 10500 20000000 

BONUS 60 66 5 6500 12300000 

NEDWIND 55 60 19 19000 34000000 

MICON 52,2 70 10 9000 20000000 

VESTAS 52 70 4 3400 10000000 

VESTAS 52 55 9 7650 19000000 

LAGERWEY 51,5 55 8 6000 18000000 

VESTAS 47 55 8 5280 13000000 

BONUS 44 40 5 3000 7500000 

MICON 43 40 5 3000 6600000 

NEDWIND 40,77 39 7 3500 6900000 

VESTAS 39,4 40 10 5000 14000000 

NORDTANK 37 40 12 6000 14400000 

KENETECH 33 30 94 34028 60000000 

VESTAS 29 30 4 900 2640000 

ΜΙCΟΝ 26 30 40 10000 19000000 

WINDMASTER 25 30 50 15000 25500000 

NEWINCO 23,1 30 10 2500 2000000 

NEDWIND 23,1 30 4 1000 1640000 

NEDWIND 23,1 30 4 1000 1590000 

LAGERWEY 18 31,4 12 960 1560000 

LAGERWEY 18 31 5 400 980000 
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2.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Η Γεωθερμία αποτελεί μια ενδογενή πηγή ενέργειας για κάθε χώρα ή 

για κάθε περιοχή. Η θερμοκρασία του υπεδάφους αυξάνεται από 

την επιφάνεια προς το εσωτερικό της γης. Ανάλογα με την περιοχή, 

η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι μεγαλύτερη απ' ότι 

συνήθως. Η συνήθης αύξηση της θερμοκρασίας είναι της τάξης του 

1 °C ανά 33m και ονομάζεται μέση κανονική γεωθερμική βαθμίδα. 

Το θερμικό ενεργειακό δυναμικό του υπεδάφους μιας περιοχής 

συνήθως οφείλεται στις γεωθερμικές ανωμαλίες που 

παρουσιάζονται, δηλαδή η μεταβολή είναι μεγαλύτερη από τη μέση 

κανονική γεωθερμική βαθμίδα. Το γεωθερμικό δυναμικό μιας 

περιοχής περιλαμβάνει το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, 

των θερμών νερών (θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25 °C), 

επιφανειακών ή υπογείων και της θερμότητας των γεωλογικών 

σχηματισμών (Σχήμα 2.11 ). 

Σχήμα 2.11 Σχηματική παράσταση γεωθερμικού πεδίου. 



Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μια εναλλακτική πηγή ενέργειας, αν 

και πολλές φορές συγκαταλέγεται μεταξύ των ήπιων μορφών ή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η εκμετάλλευση ενός γεωθερμικού πεδίου, ανάλογα βέβαια με το 

δυναμικό της περιοχής, δεν είναι απεριόριστη. Συνεπώς, ο όρος 

"ανανεώσιμη" πηγή ενέργειας δεν αποτελεί για μια συγκεκριμένη 

εγκατάσταση ρεαλιστικό χαρακτηρισμό, αφού το πεδίο τελικά με 

την πάροδο του χρόνου θα εξαντληθεί. Επίσης σχετικά με τον όρο 

"ήπια" μορφή ενέργειας, πρέπει να τονισθεί ότι ανάλογα με την 

σύσταση των γεωθερμικών ρευστών είναι δυνατόν να προκληθούν 

προβλήματα στο περιβάλλον αν και τις περισσότερες φορές 

μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία. Είναι απαραίτητη 

συνεπώς η σωστή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

περιοχής, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία της 

μονάδας ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους, είτε σε μεγάλη κλίμακα, για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από 500 kW μέχρι 5 MW, είτε σε μικρή 

κλίμακα για θέρμανση νερού, ανάλογα με το δυναμικό του 

γεωθερμικού πεδίου. 

Τα γεωθερμικά πεδία χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. 
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• Πεδία σε ξηρά θερμά πετρώματα. 

• Πεδία σε υγρά πορώδη πετρώματα. 

Η υπάρχουσα τεχνολογία για την εκμετάλλευση γεωθερμικών 

πεδίων στα ξηρά θερμά πετρώματα, βρίσκεται ακόμη σε 

πειραματικό στάδιο . Τα πεδία που βρίσκονται σε υγρά πορώδη 

πετρώματα μπορούν να αξιοποιηθούν με την υπάρχουσα 

τεχνολογία . 

Στην περίπτωση που το γεωθερμικό πεδίο προέρχεται από τα υγρά 

πορώδη πετρώματα, με την κατάλληλη γεώτρηση μπορεί να 

απελευθερωθεί το γεωθερμικό ρευστό . 

Το γεωθερμικό ρευστό ανάλογα με τη θερμοκρασία του μπορεί να 

είναι ζεστό νερό ή ατμός και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

• Υψηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 180 °C). 

• Μέσης ενθαλπίας (για θερμοκρασίες από 100 °C έως 180 °C). 

• Χαμηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες από 25 °C έως 100 °C). 

Η χρησιμοποίηση των χαμηλής και μέσης ενθαλπίας γεωθερμικών 

ρευστών προσφέρεται για διάφορες χρήσεις, εκτός από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Τα υψηλής ενθαλπίας γεωθερμικά 

ρευστά χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για ηλεκτροπαραγωγή . 



Οι βασικότεροι τομείς στους οποίους μπορεί να γίνει η αξιοποίηση 

της γεωθερμικής ενέργειας είναι: 

• παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

• βιομηχανικών χρήσεων (θέρμανση, λεβητοστάσια, μονάδες 

αφαλάτωσης και παραγωγής αλάτων, κ.λ.π.), 

• γεωργίας-αλιείας (λειτουργία θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιεργειών, 

ξηραντηρίων κ.λ.π.), 

• κτιρίων (θέρμανση χώρων και νερού κλπ). 

Η έρευνα εντοπισμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης μιας μονάδας 

εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας, ακολουθεί διάφορα 

στάδια. Η σωστή αντιμετώπιση όλων των θεμάτων, η αποφυγή 

σφαλμάτων και η πρόβλεψη προβλημάτων από την αρχή, είναι 

καθοριστική για την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας. 

Για τον εντοπισμό ενός γεωθερμικού πεδίου, ακολουθούνται τα 

εξής στάδια έρευνας: 

• επιφανειακή γεωλογική έρευνα, 

• γεωχημική έρευνα, 

• γεωφυσική έρευνα, 

• αβαθείς γεωτρήσεις για μετρήσεις θερμικής ροής και 

θερμοκρασίας, 
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• βαθιές γεωτρήσεις και δοκιμές παραγωγής. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίο να γίνεται μια ολοκληρωμένη 

μελέτη για κάθε εφαρμογή. Αφού αξιολογηθούν και αναλυθούν οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις αρχικές έρευνες και τα 

αποτελέσματα είναι θετικά , ακολουθεί μια σειρά γεωτρήσεων για 

την περιχάραξη και ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου. Μια 

πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη θα συνεισφέρει πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες και θα τεκμηριώσει καλύτερα την τελική απόφαση για 

την τελική βιωσιμότητα της μονάδας. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται , όσο είναι δυνατό , η επιτυχής εγκατάσταση και 

λειτουργία της μονάδας , περιορίζοντας τους κινδύνους τεχνητής ή 

οικονομικής αποτυχίας. 

Το κόστος των γεωτρήσεων είναι αρκετά υψηλό και το ποσοστό 

επιτυχίας σχετικά μικρό, συνεπώς δεν συνιστάται να γίνεται 

γεώτρηση χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης γεωφυσική έρευνα. 

Συγκεκριμένα , θα πρέπει να γίνουν βαρυτικές, μαγνητικές και 

γεωηλεκτρικές μετρήσεις για να δώσουν πληροφορίες σχετικά με 

την φύση του υπόβαθρου , την ύπαρξη ρηγμάτων, το μέγεθος της 

λεκάνης και το πάχος των ιζημάτων. Ανάλυση των 

συγκεντρωθέντων δεδομένων θα βοηθήσει ώστε να καθοριστεί ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα γεωτρήσεων. Θα πρέπει να 

προσδιορισθούν οι σχηματισμοί που θα συναντηθούν στη 
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γεώτρηση, το βάθος του ή των ταμιευτήρων, οι θερμοκρασίες, οι 

πιέσεις και τα πιθανά ρευστά. 

Ο εξοπλισμός για γεωθερμικές γεωτρήσεις είναι σπάνιος και 

απαιτεί ειδικά μηχανήματα που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

υψηλές θερμοκρασίες, τη σκληρότητα των πετρωμάτων κ.λ.π. Το 

κόστος βέβαια ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες που θα 

αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη γεώτρηση, αλλά συνήθως 

αντιπροσωπεύει το 30-50% του συνολικού κόστους μίας 

εφαρμογής. 

Κατά την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας υψηλής 

ενθαλπίας (Σχήμα 2.12α), έχουμε εκμετάλλευση του ατμού και των 

αερίων, είτε απ' ευθείας, είτε αφού διαχωριστούν από την υγρή 

φάση, με την οποία συνυπάρχουν. Και στις δύο περιπτώσεις 

οδηγούνται σε ειδικούς στροβίλους χαμηλής πίεσης για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Από την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας μέσης ενθαλπίας 

(Σχήμα 2.12β), το γεωθερμικό ρευστό χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ή για άλλες χρήσεις (βιομηχανικές 

εφαρμογές, τηλεθερμάνσεις οικισμών κ.λ.π.). Στον Πίνακα 2.6 

αναφέρονται στοιχεία εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής 

θερμότητας εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για αγροτική χρήση. 
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Μονόδα συγκράτησης JtS 

Νερ6 

LJ Ατμός + Αtρια 

Αtρια 

' 

J 
~ 
'ί2 ' il' L. ...... 

Νερό 

Ατμός + Ισοfjο\Ιrόvιο 

-Αέριο 

(α) +- -+ ;r (β) 

Σχήμα 2.12 Σχηματική παράσταση κλασσικής μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής με ρευστά υψηλής ενθαλπίας (α) και μέσης
χαμηλής ενθαλπίας με χρήση οργανικών ρευστών χαμηλού σημείου 
ζέσεως (β) (Φυτίκας κ.ά., 1996). 

Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας, με 

αντλίες θερμότητας νερού-νερού παρουσιάζει τα εξής χαρακτηρι-

στικά: είναι διαθέσιμη με σταθερές παροχές καθ'όλη τη διάρκεια του 

έτους, έχει μικρές απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, δεν δημιουργεί 

αρχιτεκτονικά προβλήματα, μπορεί να γίνει και σε υπάρχοντα κτίρια 

με κεντρικές αντλίες θερμότητας και τα συστήματα μπορούν τελικά 

να λειτουργήσουν και για θέρμανση και για ψύξη. 

Στην περίπτωση που το γεωθερμικό ρευστό χρησιμοποιείται άμεσα 

για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων σε κτίρια, είναι απαραίτητο να 

προσεχθεί ο τρόπος απόρριψής του. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος δια-

τάραξης της γεωθερμικής βαθμίδας στην περιοχή, με αποτέλεσμα 

79 



την εξασθένηση του γεωθερμικού πεδίου. 

Πίνακας 2.6 Στοιχεία εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής 

θερμότητας εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για αγροτική χρήση 

(ΚΑΠΕ, 1996). 

Τοποθεσία Εγκατεστημένη Παραγωγή 

Ισχύς θερμότητας (Τ J) 
(MWth) το έτος 1994 

ΚΕΣΣΑΝΗ 1 0.73 4.605 

ΚΕΣΣΑΝΗ 2 0.9 6.9 

ΘΕΡΜΑ 1 5.15 32.483 

ΘΕΡΜΑ2 1.2 7.603 

ΘΕΡΜΑ4 1.43 9.043 

ΘΕΡΜΑ5 1.03 6.464 

ΝΙΓΡΙΤΑ 0.97 6.153 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2 2.0 10.015 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3 1.9 12.252 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4 1.75 11.02 

ΜΓΚΑΔΑΣ 1 2.3 14.503 

ΜΓΚΑΔΑΣ2 0.87 5.517 

ΕΜΙΟΧΩΡΙΑ 0.25 1.675 

Ν . ΑΠΟΜΩΝΙΑ 1 0.57 3.584 

Ν . ΑΠΟΜΩΝΙΑ2 0.28 1.799 

Ν. ΑΠΟΜΩΝΙΑ 3 0.85 5.396 

Ν . ΑΠΟΜΩΝΙΑ 4 0.92 5.795 

ΜΗΛΟΣ 0.75 3.349 

ΠΟΛ ΥΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 2.3 14.671 

ΛΙΣΝΟΡΙ ΛΕΣΒΟΣ 1.08 10.584 

ΣΥΝΟΛΟ 27.23 173.41 
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2.4 ΒΙΟΜΑΖΑ 

Η Βιομάζα αποτελεί μια σημαντική πηγή ενέργειας. Ικανοποιεί 

περίπου το 14°/ο των παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων και είναι η 

σημαντικότερη πηγή ενέργειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, με ένα 

ποσοστό 35°/ο της συνολικής διαθέσιμης ενέργειας. Στην Ευρώπη η 

χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι αρκετά 

διαδεδομένη. Για παράδειγμα, η Σουηδία καλύπτει το 14ο/ο των 

ενεργειακών της αναγκών από την εκμετάλλευση της βιομάζας. 

Η βιομάζα προέρχεται από : 

• προϊόντα, υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, 

δασικής και αλιευτικής παραγωγής, 

• υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία των υλικών 

αυτών, 

• αστικά λύματα και απορρίμματα (υγρά και στερεά οργανικά 

απόβλητα), 

• φυσικές ύλες που προέρχονται από φυσικά ή τεχνητά 

οικοσυστήματα (δάση, φυτά). 

Η παραγωγική διαδικασία αρχίζει με τη διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια. Η 

βιομάζα παράγεται από τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας με 

βασικές πρώτες ύλες το νερό και τον άνθρακα. Με την επεξεργασία 

της βιομάζας παράγονται στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, για παρα-
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γωγή λιπασμάτων, τροφών και βιομηχανικών υλικών. 

Οι μέθοδοι της ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας χωρίζονται 

σε: 

• Άμεση Καύση: Παραγωγή θερμότητας και στη συνέχεια 

μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια. Η καύση μπορεί να γίνει 

απευθείας σε λέβητα για παραγωγή ατμού, που τροφοδοτείται 

στη συνέχεια σε ατμοστρόβιλο συνδεδεμένο με 

ηλεκτρογεννήτρια. Μέρος του ατμού μπορεί να διοχετευθεί για 

θερμική χρήση. 

• Φυσικοχημική Μετατροπή: Περιλαμβάνει (α) την πυρόλυση 

(θέρμανση χωρίς την παρουσία αέρα) για παραγωγή βιαερίοu, 

βιοάνθρακα, βιοελαίου μετά από θέρμανση της φυτικής ύλης και 

αποσύνθεσή της, (β) την αεριοποίηση για παραγωγή κινητικής 

ενέργειας με θερμικό κύκλο και (γ) για τα προϊόντα 

επανασύνθεσης που χρησιμοποιούνται σαν καύσιμα σε οχήματα . 

• Χημικο-βιολογική Μετατροπή: Χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

αιθυλικής αλκοόλης από ξυλώδη υλικά, έτοιμα σάκχαρα, 

παραγωγή μεθανίου με αναερόβια ζύμωση των πάσης φύσεως 

απόβλήτων. Το μεθάνιο μπορεί να παραχθεί από αστικά ή ζωικά 

απόβλητα ή από τα αστικά απορρίμματα που έχουν εναποτεθεί 

στις χωματερές. 
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• Ζύμωση: Εφαρμόζεται για την παραγωγή οργανικών 

λιπασμάτων, αξιοποιώντας κάθε μορφή βιομάζας. 

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα μπορεί να γίνει με 

διαφορετικούς τρόπους. Εξαρτάται από το είδος της βιομάζας, όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

• Καύση ξύλου και υπολειμμάτων. 

Η καύση ξύλου αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της 

ενέργειας που παράγεται από βιομάζα στην Ευρώπη και στον 

υπόλοιπο κόσμο. 

Οι αποδόσεις της διαδικασίας καύσης έχουν πλησιάσει το 300/ο σε 

μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας θερμικά εργοστάσια. 

Έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά και οι εκπεμπόμενοι κατά την 

καύση ατμοσφαιρικοί ρύποι. Στο μέλλον, μπορεί να αναπτυχθεί αυτή 

η τεχνολογία σε μικρές μονάδες και σε μεγάλα εργοστάσια καύσης 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας για 

συστήματα θέρμανσης, από ξύλο, υπολείμματα ξύλου, άχυρα και 

πρώτες ύλες με περιεκτικότητα σε υγρασία μέχρι 600/ο (Μπαλαράς, 

2000β). 

Η θερμαντική αξία του ξύλου των κωνοφόρων είναι 4857 Kcal/Kg με 

τέφρα και 4884 Kcal/Kg χωρίς τέφρα, ενώ για το φλοιό είναι 5073 

Kcal/Kg με τέφρα και 5168 Kcal/Kg χωρίς τέφρα. Για τα υπόδενδρα 
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των κωνοφόρων, η θερμαντική αξία του ξύλου με τέφρα είναι 4847 

Kcal/Kg και χωρίς τέφρα 4867 Kcal/Kg, ενώ για το φλοιό είναι 5112 

Kcal/Kg με τέφρα και 5202 Kcal/Kg χωρίς τέφρα. Η συνολική ετήσια 

παραγωγή υπολειμμάτων από γεωργικές καλλιέργειες στην Ελλάδα 

υπολογίζονται σε 73321162 τόνους. Η ετήσια παραγωγή γεωργικών 

και δασικών καυσόξυλων στην Ελλάδα είναι 2001861 τόνοι 

(Μπαλαράς, 2000β). 

• Παραγωγή Βιοκαυσίμων 

Η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων σαν εναλλακτικό καύσιμο , έχει 

προοδεύσει σημαντικά . Η αιθανόλη που παράγεται από ζάχαρη, 

καλαμπόκι και σιτάρι χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για τα οχήματα. 

Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα ή για ορισμένους 

κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ορισμένοι κινητήρες (γεννήτριες, 

αντλίες, αγροτικά μηχανήματα κ.λ.π.) μπορούν να λειτουργήσουν 

με χρήση ακατέργαστου βιοαερίου (με μικρή περιεκτικότητα σε 

υδρόθειο (H2S) χωρίς γενικά να δημιουργήσουν προβλήματα στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Το βιοαέριο παράγεται με μια 

διαδικασία αναερόβιας χώνευσης, χρησιμοποιώντας σαν πρώτη 

ύλη αστικά απόβλητα της πόλης και οργανικά απόβλητα από τις 

βιομηχανίες τροφίμων της περιοχής. Η περιεκτικότητα του αερίου 

που παράγεται, είναι 65°/ο σε μεθάνιο. Το αέριο καθαρίζεται, 

ξηραίνεται και συμπιέζεται, έτσι ώστε τελικά το αέριο που 
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χρησιμοποιείται στα οχήματα να έχει περιεκτικότητα 98ο/ο σε 

μεθάνιο και αποθηκεύεται σε δεξαμενές υπό πίεση 250 Βαr. Η ετήσια 

εκπομπή ρύπων μειώθηκε κατά 1. 2 τόνους ΝΟχ και 30 τόνους 

C02. Στους Πίνακες 2. 7 και 2.8 αναφέρονται στοιχεία για την 

παραγωγή βιοαερίου. 
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Πίνακας 2. 7 Παραγωγή βιοαερίου από βιομηχανικά-αγροτικά 

υγρά απόβλητα (ΚΑΠΕ , 1996). 

Χρήστες CH4 Λειτουργία (Τ J) Παραγωγή Απώλειες Καθαρή 

Θερμότητας (%) (ώρες/έτος) Βιοαερίου (%) Θερμότητα 

(m3/έτος) 
(Τ J) 

Ζαναέ ΑΕ 70-80 8760 11 .37 400.911 10 10.23 

Αλιπραντής 70 8760 18. 7 744 .600 10 16.83 

ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 30.07 1145.511 27.06 

Πίνακας 2.8 Μονάδες παραγωγής βιοαερίου (ΚΑΠΕ, 1996). 

Κατηγορία Θέση CH4 Λειτουργία Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή 

αξιοποιούμενης εγκατάστασης (%) 
Ώρες/Έτος) 

Βιοαερfου Βιοαερίου CΗ4/έτος 

βιομάζας (m3/μέρα) (m3/έτος) (m3/έτος) 

Αναερόβ ι α 

χώνευση σε Ταγαράδες 50 8760 600 5256000 2628000 

χωματερές 

Ιλύς Βιολογικών 
Ψυττάλ ια 62 .5 8760 50000 18250000 11406250 

Καθαρ ι σμών 

Γεωργ ι κά 
Αμερικαν ι κή 

Γεωργ ι κή 60 8760 175 63875 38325 
Λύ ματα 

Σχολ ή 

ΣΥΝΟΛΟ 172.5 26280 87381000 14072575 
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• Παραγωγή ηλεκτρικής - θερμικής ενέργειας 

Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από τη βιομάζα χωρίζονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: 

1.Μικρά συστήματα για κατοικίες (περίπου 10 kW) 

2. Συστήματα τηλεθέρμανσης για πολλά κτίρια (μέχρι μερικά MW) 

3.Μεγάλης κλίμακας μονάδες για τηλεθέρμανση ή και 

ηλεκτροπαραγωγή (μερικές εκατοντάδες MW). 

Η τεχνολογία για μονάδες παραγωγής θερμότητας έχει αναπτυχθεί 

και δοκιμασθεί αρκετά. Μεγάλοι καυστήρες για τηλεθέρμανση 

έχουν πολύ μεγάλες αποδόσεις (>90°/ο). Στον Πίνακα 2.9 

αναφέρονται στοιχεία για τη συμπαραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού από ξύλο, υπολείμματα ξύλου και στερεά 

υπολείμματα. 

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. στα συστήματα 

συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού) υπάρχουν οι 

τυπικής τεχνολογίας ατμοστρόβιλοι. Όμως, οι μικρού μεγέθους 

ατμοστρόβιλοι ( <25 MW) είναι συνήθως υψηλού κόστους και μικρής 

απόδοσης. Πολύ μεγάλες μονάδες μπορεί να έχουν 30-400/ο 

απόδοσης σε ηλεκτρική ενέργεια. Αναπτύσσονται νέας τεχνολογίας 

συστήματα για να αυξηθούν οι αποδόσεις (Borjesson and 

Johansson, 1994). 
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Από προβλέψεις που έχουν γίνει στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα από 

τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προβλέπεται ότι μελλοντικά 

20ο/ο της σημερινής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (78 

Μtοe/χρόνο) θα καλύπτεται από τη βιομάζα. Για να καλυφθεί 

αυτή η παραγωγή θα απαιτηθεί μία συνολική αγροτική 

επιφάνεια 10.000.000 εκταρίων. Η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας μπορεί να γίνει με τις υπάρχουσες τεχνολογίες με 

την άμεση καύση στερεάς βιομάζας. 

• Αναερόβια ζύμωση 

Η αναερόβια ζύμωση προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής 

ενέργειας και συγχρόνως επιφέρει μία σημαντική μείωση στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος από τα αστικά, αγροτικά και 

βιομηχανικά οργανικά υπολείμματα. Στον Πίνακα 2.1 Ο 

αναφέρονται στοιχεία για τη χρήση φυτικών υπολειμμάτων και 

άνθρακα σε κατοικίες. 

Η αναερόβια ζύμωση επίσης παράγει καλής ποιότητας στερεά 

και υγρά λιπάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

γεωργία. Το προϊόν των αντιδράσεων είναι κατά ένα μέρος 

αέριο (βιοαέριο) και περιέχει μία ορισμένη ποσότητα μεθανίου. 

Το υπόλοιπο μέρος του προϊόντος που περιέχει συγκέντρωση 

μεταλλικών αλάτων, το καθιστά καλό λίπασμα που μπορεί 

επίσης να διατεθεί άμεσα στη γεωργία. 
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Πίνακας 2.9 Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρ ι σμού στην 

περιοχή της Δαύλειας - Βοιωτίας (ΚΑΠΕ, 1996). 

Παραγόμενη 
Παραγόμενη 

Κατηγορία Εγκατεστημένη Κατανάλωση 

αξιοποιούμενης Ισχύς Υπολειμμάτων 
Ηλεκτρική Θερμότητα 

βιομάζας (MWe/MWth) 1994(tn/T J) 
Ενέργεια 1994 

1994 (MWh) 
(Τ J/ktoe) 

Ξύλο, 

υπολείμματα 

ξύλου και 0.5/2 .1 4500/68 1350 31.7/0.873 
στερεά 

υπολείμματα 

Πίνακας 2.1 Ο Χρήση φυτικών υπολειμμάτων και άνθρακα σε 

κατοικίες (ΚΑΠΕ , 1996). 

Κατηγορία Ποσότητα Θερμογόνος Παραγωγή 

αξιοποιούμενης (tn) 
Δύναμη Θερμότητας 

βιομάζας (kcal/ Kgr) (Τ J) 1994 

Γεωργ ι κά 1300000 4000 21771 
υπολείμματα 

Άνθρακας 12000 6000 301 

ΣΥΝΟΛΟ 1312000 10000 22071 
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2.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΖΩΙΚΑ . 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η διάθεση των αστικών, αγροτικών, ζωϊκών και βιομηχανικών 

απορριμμάτων αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα με 

καθορισμένα χαρακτηριστικά όπως : 

• Έλλειψη χώρων υγειονομικής ταφής 

• Ανάγκη ανακύκλωσης με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων, 

την εξοικονόμηση υλικών και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

2.5.1 Επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων 

Στον καθαρισμό των υγρών αστικών αποβλήτων δημιουργείται 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια λάσπη με καθίζηση ή με 

βιολογική οξείδωση. Το πρόβλημα της λάσπης μπορεί να 

αντιμετωπιστεί υποβάλλοντάς την σe μία διεργασία αναερόβιας 

Χώνευσης που εκτός από την απόδοση ορισμένης ποσότητας 

βιοαερίου , επιτρέπει σημαντική μείωση των παθογενών ουσιών 

που περιέχονται στη λάσπη καθώς και τον εμπλουτισμό της 

λάσπης με λιπασματικές ουσίες , μετατρέποντάς την έτσι 

κατάλληλη για χρήση σαν γεωργικό λίπασμα. Αυτό προϋποθέτει 

ότι στη λάσπη αυτή δεν περιέχονται υπολείμματα βαρέων 

μετάλλων, γεγονός που δεν συμβαίνει , επειδή τα αστικά απόβλητα 
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περιέχουν και βιομηχανικά απόβλητα ή και χημικές ουσίες 

πλούσιες σε ποσότητες μετάλλων. 

Για την κατάλληλη επιλογή διεργασίας σταθεροποίησης της λάσπης 

που απορρίπτεται, κατά το δευτεροβάθμιο βιολογικό καθαρισμό, 

απαιτείται η ισχύς όλων όσων προαναφέρθηκαν. Η διεργασία 

αυτή θεωρείται σαν το αρχικό στάδιο μίας εγκατάστασης 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βασιζόμενη στη μέθοδο της 

ενεργού λάσπης, που μπορεί να εξυπηρετήσει μία τουριστική 

περιοχή, για παράδειγμα κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου. 

Η αναερόβια χώνευση του μίγματος πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας λάσπης παράγει κατά μέσο όρο 0.33-0.50 

N.m3/Kg χωνευμένης λάσπης. Το τεχνολογικό πρόβλημα που 

εμφανίζεται στη χώνευση της λάσπης, που προέρχεται από την 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων, είναι το ενεργειακό κόστος που 

απαιτείται για να διατηρείται η μάζα του αντιδραστήρα στη 

βέλτιστη θερμοκρασία. 

Ο βέλτιστος σχεδιασμός βασίζεται στην εξυπηρέτηση του 

Πρόσθετου φορτίου ενέργειας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια 

της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τη 

μετατροπή της δεξαμενής σε ελαφρά θερμαινόμενη δεξαμενή 

ιχθυοκαλλιέργειας για τους υπόλοιπους 8 μήνες. Η κατανάλωση 
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ενέργειας της μονάδας μπορεί να καλυφθεί από το παραγόμενο 

βιοαέριο ή σε συνδυασμό και με ηλιακούς συλλέκτες. 

2.5.2 Επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων 

Η διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων για αναερόβια 

Χώνευση, έχει σαν αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διεργασίας 

αναερόβιας χώνευσης σε μία πιο πολύπλοκη εγκατάσταση, η οποία 

επιβάλλει το διαχωρισμό των μεταλλικών ουσιών που περιέχονται 

στα στερεά απόβλητα. Η παραγωγή του βιοαερίου, για χρόνο 

Παραμονής 8 ημερών περίπου και για συγκέντρωση των ολικών 

στερεών 10%, κυμαίνεται μεταξύ 0.2 και 0.3 N.m3/Kg οργανικών 

ουσιών και αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

2.5.3 Επεξεργασία άλλων αποβλήτων 

Η αναερόβια χώνευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

επεξεργασία διαφόρων τύπου αποβλήτων, όπως περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

Οι ομαδοποιήσεις των αποβλήτων γίνονται σύμφωνα με τα 

Χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο επεξεργασίας τους ως εξής: 

γεωργικές βιομηχανίες (χοιροτροφεία, βουστάσια, πτηνοτροφεία, 

Ποιμνιοστάσια), σφαγεία, γαλακτοκομεία, κονσερβοποιία, 

ζυθοποιεία, ζαχαρουργεία, βυρσοδεψεία, χαρτοβιομηχανία, 

βιομηχανία πετρελαίου, εξόρυξη άνθρακα (λιγνίτη) και λειτουργία 
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θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

φαρμακοβιομηχανία και βιομηχανία καλλυντικών, κλωστοϋφα

ντουργία , βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, βιομηχανία παραγωγής 

λιπασμάτων. 

• Βιομηχανικά απόβλητα 

Οι βιομηχανίες κονσερβοποιίας και οινοποιίας όπως και οι 

βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων διαθέτουν 

απόβλητα που μπορούν να παράγουν βιοαέριο μέσω της 

αναερόβιας χώνευσης. Η τεχνική αυτή διαχέεται ραγδαία σε αυτές 

τις βιομηχανίες, γιατί τα υλικά της ροής δεν παρουσιάζουν 

σημαντικά προβλήματα στη χώνευση, ενώ οι χρόνοι παραμονής 

είναι σχετικά μικροί και οι αποδόσεις της είναι ικανοποιητικές. 

Η πιο διαδομένη τεχνολογία στην επεξεργασία βιομηχανικών 

αποβλήτων είναι η χώνευση με επαφή, η οποία δίνει μια απόδοση 

μεταξύ Ο. 7 και Ο.8 N.m3/Kg 800 χωνευμένης λάσπης. 

Με τον όρο βιομηχανικά απαιτούμενο οξυγόνο (800), εννοείται η 

ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται από τους 

μικροοργανισμούς για να αποικοδομήσοuν οξειδωτικά τις 

οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στο νερό στο διάστημα 5 

ημερών, χωρίς φως και σε θερμοκρασία 20 °C. Με τον τρόπο 

αυτό υπολογίζεται έμμεσα το φορτίο σε οργανικές ουσίες που 

υπάρχουν στο νερό. 
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• Ζωικά απόβλητα 

Παράλληλα με την αύξηση των διαστάσεων των ζωοτεχνικών 

εκτροφείων, το πρόβλημα της διάθεσης των ζωικών αποβλήτων 

γίνεται όλο και πιο έντονο, με σκοπό την πρόληψη της μόλυνσης 

του νερού και του περιβάλλοντος. Η αναερόβια χώνευση φαίνεται 

ως η πιο αποδοτική σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μειώνει το 

φορτίο των αποβλήτων προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα 

παράγει ένα λίπασμα που μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία , 

καθώς επίσης και ένα ποσό ενέργειας. Το ποσό αυτό ενέργειας, σε 

μεμονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες θα μπορούσε να καλύψει 

Πλήρως τις ενεργειακές τους ανάγκες. Στο Σχήμα 2.13 εμφανίζεται 

η εικόνα μιας τυπικής εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου από 

ζωικά απόβλητα. 
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Σχήμα 2.13 Τυπική εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου από 
ζωικά απόβλητα (Μπαλαράς, 2000β). 
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• Αγροτικά απόβλητα 

Η αναερόβια χώνευση των αγροτικών αποβλήτων, όπως για 

παράδειγμα το άχυρο, είναι μία από τις πιθανές λύσεις για τον 

περιορισμό των αποβλήτων αυτών. Η ζύμωση των φυτικών 

προϊόντων είναι ένας αρκετά φτηνός τρόπος εκμετάλλευσης των 

ενεργειακών τους δυνατοτήτων, που αλλιώς θα χανόταν. Βέβαια 

αυτό δεν ισχύει όταν υπάρχει μέθοδος ανακύκλωσης, όπως για 

παράδειγμα η χρήση των υπολειμμάτων του ζαχαροκάλαμου σαν 

ζωοτροφή ή στη βιομηχανία χάρτου. Επιπλέον, η εκμετάλλευση 

των γεωργικών υπολειμμάτων είναι βέλτιστη γιατί δεν απαιτεί 

μεγάλο κόστος μεταφοράς των αποβλήτων από τον τόπο 

παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης. 

Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν 246 μονάδες παραγωγής 

βιοαερίου (Πίνακας 2.11) που είναι εγκατεστημένες σε χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, από τις οποίες η συνολική 

ετήσια παραγωγή μεθανίου υπολογίζεται σε 1.2 χ 10
6 

m3 τα οποία 

αντιστοιχούν σε περίπου 12000 GWh οι οποίες στις χώρες τις Ε.Ε. 

καλύπτουν το 0.03 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ 

στις ΗΠΑ καλύπτουν το 0.044 % της συνολικής κατανάλωσης 

(Σκορδίλης, 1993). 



Πίνακας 2.11 Μονάδες παραγωγής βιοαερίου (Σκορδίλης, 1993). 

Χώρα Αριθμός μονάδων 

ΗΠΑ 79 

Γερμανία 80 
Ηνωμ. Βασίλειο 27 

Σουηδία 8 
Ολλανδία 10 
Καναδάς 9 
Ιταλία 7 

Δανία 5 
Ελβετία 5 

Βραζιλία 4 

Αυστραλία 3 

Νορβηγία 2 

_Ισπανία 2 

Αυστρία 1 

~Νοτ. Αφρική 1 

Ινδία 1 

Ιαπωνία 1 

Σύνολο 246 

Σχετικά με το βιοαέριο που παράγεται συνολικά από τις 246 

μονάδες του Πίνακα 2.11, τη μεγαλύτερη χρήση κατέχει η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποσοστό 39%>, που εφαρμόζεται στο 53% 

των μονάδων του πίνακα. Τη δεύτερη θέση κατέχει η χρήση για 

θέρμανση με ποσοστό 23.2%, ενώ ο συνδυασμός θέρμανσης-
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατέχει την τρίτη θέση με ποσοστό 

13.8°/ο (Σκορδίλης, 1993). 
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2.6 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η υδραυλική ενέργεια, που είναι η ενέργεια του νερού, ή όπως 

ονομάζεται και λευκός άνθρακας, είναι μία ανανεώσιμη, 

παραδοσιακή και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας που υπηρέτησε 

πιστά, αλλά και υπηρετεί πιστά τον άνθρωπο στο δρόμο της 

ανάπτυξης. Η εξέλιξη των μηχανισμών αξιοποίησης, με 

περιστροφική κίνηση, αυτής της ενέργειας χάνεται στα βάθη των 

αιώνων. Στην πατρίδα μας, πολυάριθμοι υδραυλικοί τροχοί, 

νερόμυλοι, υδροτριβεία, πριονιστήρια, κλωστοϋφαντουργεία και 

άλλοι μηχανισμοί υδροκίνησης συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να 

χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού, συμβάλλοντας σημαντικά στην 

Πρόοδο της τοπικής οικονομίας πολλών περιοχών της χώρας, με 

Τρόπο απόλυτα εναρμονισμένο προς το φυσικό περιβάλλον. 

Σε πολλά σημεία του ελληνικού χώρου κάποιες παραδοσιακές, αλλά 

και σύγχρονες μικροϋδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιμένουν να 

αξιοποιούν την ενέργεια του νερού τόσο για την παραγωγή 

μηχανικού έργου όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι Πολύ υψηλοί βαθμοί απόδοσης των υδροστροβίλων, που μερικές 

φορές υπερβαίνουν και το 90%, και η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής 

των υδροηλεκτρικών έργων, που μπορεί να υπερβαίνει και τα 100 

έτη, αποτελούν δύο χαρακτηριστικούς δείκτες ενεργειακής αποτελε-
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σματικότητας και τεχνολογικής ωριμότητας των υδροηλεκτρικών 

σταθμών. 

Ο ορισμός των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) ποικίλει 

από χώρα σε χώρα. Η Ελληνική νομοθεσία ορίζει ως μικρούς, τους 

σταθμούς με ισχύ μικρότερη των 1 Ο MW, με τον όρο ότι μόνο τα 

έργα εγκατεστημένης ισχύος έως και 2 MW, μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο ελεύθερης δράσης. Τα (ΜΥΗΕ) 

εγκαθίστανται σε μικρά σχετικά ρεύματα και έχουν περιορισμένη 

επίπτωση στο περιβάλλον, αφού περιλαμβάνουν απλά μία 

υδροληψία, έναν αγωγό υπό πίεση και τον υδροστρόβιλο (ΡΑΕ, 

2003). Στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί αρκετές υδροηλεκτρικές 

μονάδες, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των οποίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.12. 
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Πίνακας 2.12 Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

υδροηλεκτρικών μονάδων για το έτος 2001 (Ανεμολόγια , 2003β) . 

-

Σταθμοί Εγκατεστημένη Καθαρή Συνολική Καθαρή 

ισχύς ισχύς παραγωγή παραγωγή 

(MW) (MW) (MWh) (MWh) 

Άγρα 50 15950 
(Βεγορίτιδα) 

50 15823 

Εδεσσαίου 19 19 12527 12433 

Μακροχωρίου 10.8 10.8 15573 15280 

Ασωuάτων 108 108 60013 59319 

Σφηκιάς 315 315 393502 389886 

Πολύφυτου 375 375 183857 181476 

Γκιώνας 8.5 8.5 16210 16032 

, Κρεμαστών 437.2 437.2 455872 453827 

, Καστρακίου 320 320 334310 332815 

~ Στpάτου Ι , 11 150 + 6.2 150 + 6.2 153139 151811 

~Λάδωνα 70 70 138746 138144 

~Λούρου 10.3 10.3 29828 29681 

Πηγών Αώου 210 210 80256 79055 

, Πουpναpίου ι 300 300 149830 148350 

Πουρναρίου 11 33.6 33.6 22500 21770 

, Πλαστήpα 129.9 129.9 137608 136975 

Θησαυρού 384 384 405920 402077 

L Πλατανόβρυση 116 116 65834 63666 

~ Βέροιας 1.8 1.8 4356 4356 

~ Γλαύκου 3.7 3.7 12366 12306 

~ 
Σερρών 0.7 0.7 303 303 

~Σύνολα 3059.7 3059.7 2688500 2665385 
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2.6.1 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

Τα υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε αντίθεση με άλλα συμβατικά ενεργειακά 

έργα, καθώς και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα άμεσης 

σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο ή η αυτόνομη λειτουργία τους, 

η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας άριστης ποιότητας 

χωρίς διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους, η 

μεγάλη διάρκεια ζωής, ο μικρός χρόνος απόσβεσης των 

αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο χαμηλό κόστος 

συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους 

Πρώτης ύλης, η έλλειψη προστασίας των λιγνιτικών 

αποθεμάτων, η φιλικότητα προς το περιβάλλον (μηδενικές 

εκπομπές ρύπων), η ταυτόχρονη ικανοποίηση και άλλων 

αναγκών χρήσης νερού (ύδρευσης, άρδευσης, κλπ.), η 

δυνατότητα παρεμβολής τους σε υπάρχουσες υδραυλικές 

εγκαταστάσεις, κ.ά. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

δημιουργίας και λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργειών στους 

ταμιευτήρες. Η λειτουργία ενός υδροηλεκτρικού έργου 

συμβάλλει στη μείωση παρασιτικών ασθενειών που οφείλονται 

στην ύπαρξη στάσιμου νερού. 
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Σχήμα 2.14 Φράγμα υδροηλεκτρικού έργου. 

Ωστόσο, τα υδροηλεκτρικά έργα (Σχήμα 2.14) παρουσιάζουν 
και μειονεκτήματα, όπως ενοχλήσεις από το εργοτάξιο, 

ενοχλήσεις από τη λειτουργία του στροβίλου, οι οποίες είναι 

αμελητέες σε απομονωμένες ζώνες και μηδαμινές κατά τη λειτουργία. 

Δημιουργούν εμπόδια στην κίνηση και μετανάστευση των ψαριών, 

τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν με την εγκατάσταση διατάξεων 

'Χθυοκλιμάκων και ιχθυοπερασμάτων. Στη γεωργία μπορεί να 

Προκαλέσουν κατάκλιση καλλιεργημένων εκτάσεων και αλλαγή 

επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης στον τομέα της υγείας 

Προκαλείται αύξηση των παρασιτικών ασθενειών που οφείλονται 

στο στάσιμο νερό, κάτι που αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη 

διαστασιολόγηση του έργου. 

1()2 



Για τους λόγους αυτούς για κάθε υδροηλεκτρικό έργο που πρόκειται 

να κατασκευαστεί εκπονείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και επανορθωτικών μέτρων για την περιοχή της άμεσης επιρροής 

του έργου. Παράλληλα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για αποκατάσταση 

του φυσικού περιβάλλοντος (δενδροφύτευση πρανών φραγμάτων, 

τrάρκα αναψυχής) και αποφυγή διατάραξης της οικολογικής 

ισορροπίας (πρόβλεψη ελάχιστης απαιτούμενης ροής στην κοίτη του 

τrοταμού, δίοδοι ιχθύων στις υδροληψίες, ιχθυογεννητικοί σταθμοί) 

καθώς και διατήρηση του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, 

ότrοu αυτό είναι δυνατό (π.χ. το κτίριο υδροηλεκτρικού σταθμού των 

τrηγών του ποταμού Αωού, σε Μετσοβίτικο ρυθμό). 

Σε μεγάλο ποσοστό επιτυγχάνεται βελτίωση του τοπίου με την 

κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, πολλές φορές δε τα ίδια τα έργα 

(ταμιευτήρες) γίνονται καταφύγια της υδρόβιας πανίδας της γύρω 

τrεριοχής (π.χ. λίμνη Ασωμάτων, διώρυγα φυγής Στρατού). Εκεί τα 

τrτηνά καταφεύγουν για να γλιτώσουν από τη θηρευτική μανία των 

κατοίκων, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΔΕΗ στις περιοχές των έργων 

της απαγορεύει το κυνήγι και το ψάρεμα. 

Η ΔΕΗ με εντατικούς ρυθμούς προχώρησε στην αξιοποίηση του 

υδροδυναμικού της χώρας. 'Ετσι, το έτος 2001 τα λειτουργούντα 

υδροηλεκτρικά έργα ήταν συνολικής ισχύος 3059. 7 MW (Πίνακας 

2.12). 
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά την αναλυτική αναφορά σε όλες τις έως σήμερα εξελίξεις στις 

ΑΠΕ, τα βασικά τους στοιχεία, αλλά και το βαθμό απόδοσής τους, 

σωστό θα ήταν σε αυτό το σημείο να δούμε την πρακτική τους 

εφαρμογή στη σύγχρονη δόμηση μέσα από υπάρχοντα 

παραδείyματα. Αυτά τα παραδείγματα είναι αποτέλεσμα της 

ευαισθητοποίησης των ανθρώπων στο μείζον πρόβλημα της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος, αν και η κύρια αιτία που μας οδήγησε 

σε αυτή τη στροφή δεν είναι το ίδιο το περιβάλλον, αλλά οι μεγάλες 

πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του '70. Συνειδητοποιήθηκε 

λοιπόν τότε πως το μέλλον της ενέργειας βρίσκεται στις 

ανεξάντλητες ΑΠΕ. Άρχισαν έτσι οι επενδύσεις για την έρευνα και 

αξιοποίηση των πηγών αυτών με αποτέλεσμα σήμερα να μπορούν 

να αξιοποιηθούν ακόμη και στη σύγχρονη δόμηση. Ωστόσο δεν έχει 

επιτευχθεί συνδυαστική εκμετάλλευση όλων των πηγών αν και οι 

έρευνες βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Παρατίθενται, 

λοιπόν, ακολούθως παραδείγματα εφαρμογής των ΑΠΕ στη 

σύγχρονη δόμηση. 



3.1 «ΗΜΙ-ΘΑΜΜΕΝΟ» ΣΠΙΤΙ 

Σαν αντιπροσωπευτική περίπτωση «ημι-θαμμένου» σπιτιού 

παραθέτουμε ένα σπίτι, αυτής της κατηγορίας, που βρίσκεται στο 

Ισπανικό θέρετρο Κόστα Μπράβα (γεωγραφικό πλάτος (φ) = 41.3° 

Ν, γεωγραφικό μήκος (λ) = 6.15° Ε, ύψος θέσης από το μέσο 

επίπεδο της θάλασσας (h) = 100 m) που κατασκευάστηκε στη 

διάρκεια της περιόδου 1985-1987 (Project Monitor, 1989). 

Σχήμα 3.1 Εξωτερική άποψη του σπιτιού. 

Αυτό το σπίτι διατηρεί μια παράδοση «ημι-θαμμένων» σπιτιών στις 

Μεσογειακές χώρες, συνδυασμένο με Αμερικανικές τάσεις κτισίματος 

ενεργειακών σπιτιών, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αυτός ο τύπος σπιτιού είναι 
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θέμα έρευνας επειδή έχει χαμηλή ενεργειακή χρήση λόγω των 

υψηλών επιπέδων φυσικής μόνωσης (Σχήμα 3.1 ). Εντούτοις, χωρίς 

τη νέα τεχνολογία στην κατασκευή, στα υλικά και στις τεχνικές, ένα 

«ημι-θαμμένο» σπίτι δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει τα απαραίτητα 

πρότυπα άνεσης. 

•Το «ημι-θαμμένο» σπίτι ελαχιστοποιεί τον οπτικό αντίκτυπο στο 

τοπίο και εκμεταλλεύεται τη φυσική, θερμική και ακουστική μόνωση. 

•Καλή θερινή άνεση χωρίς την ανάγκη για βοηθητική ψύξη, ως 

αποτέλεσμα του παραδοσιακού μεσογειακού αρχιτεκτονικού ύφους. 

•Όλοι οι υαλοπίνακες έχουν νότιο προσανατολισμό για να 

επιτευχθεί μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του ηλιακού κέρδους, 

εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου φυσικού φωτισμού, καθώς 

και πλήρης εκμετάλλευση της θέας. 

Χτισμένο μερικώς στο έδαφος, το σπίτι χρησιμοποιεί το 

Πλεονέκτημα της φυσικής θερμικής μόνωσης (Σχήμα 3.2). Ο 

μεγάλος αριθμός των προς το νότο στραμμένων παραθύρων και 

των ειδικά βερνικωμένων θυρών μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των 

ηλιακών κερδών και παρέχει καλά επίπεδα φωτισμού, ικανά να 

καλύψουν τις ανάγκες σε φωτισμό. Η βοηθητική ψύξη το καλοκαίρι 

δεν απαιτείται λόγω της θερμικής μάζας και λόγω των 

εγκατεστημένων συσκευών σκίασης στους υαλοπίνακες. 
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Σχήμα 3.2 Η στέγη του σπιτιού είναι καλυμμένη με γρασίδι, το 
οποίο δένει αρμονικά με τον γύρω περιβάλλοντα χώρο. 

Το συγκεκριμένο σπίτι (Σχήματα 3.1 και 3.2) βρίσκεται στην Ισπανία, 

στην περιοχή Maresme που απέχει 30 km από τη Βαρκελώνη και 2 

km από τις Μεσογειακές ακτές. Βρίσκεται κτισμένο σε ύψος 100 

m.a.s./. σε έδαφος με ομαλή κλίση προς τη βάση παράκτιας σειράς 

βουνών. Το σπίτι είναι στραμμένο προς νότο και έχει θαυμάσια θέα 

Προς τη θάλασσα. 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και 

ζεστά, ξηρά καλοκαίρια. Η μέση θερμοκρασία του αέρα το χειμώνα 

είναι 1 Ο 0 c και το καλοκαίρι είναι 22 °C. Η πνοή της θαλάσσιας 

1 ΩR 



αύρας παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της θερμικής άνεσης το 

καλοκαίρι. 

Σε αυτό το σπίτι, η μεθοδολογία μείωσης των απωλειών θερμότητας 

το χειμώνα είναι σημαντικότερη από τη συνεισφορά του ηλιακού 

κέρδους στο φορτίο θέρμανσης του χώρου. Το καλοκαίρι, έχουν 

επιτευχθεί άνετες συνθήκες χωρίς την ανάγκη κλιματισμού 

Προκειμένου να ρυθμίσει τη θερμική μάζα του χώρου. Η θερμική 

κατάσταση του σπιτιού θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν κατά τις 

μέρες που δεν κατοικείται γινόταν καλύτερη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας. 

Το παρουσιαζόμενο σπίτι (Σχήμα 3.3) σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε σε περιοχή κεκλιμένου εδάφους συνολικής έκτασης 

2000 m2 . Το ίδιο το σπίτι καλύπτει 220 m2
, με ένα ανεξάρτητο 

γκαράζ κάτω από ένα τμήμα του. Τα δωμάτια είναι 

Προσανατολισμένα προς νότο και ο κύριος εξωτερικός τοίχος του 

καθιστικού είναι ημικυκλικός, ενώ κάθε ένα από τα άλλα κύρια 

δωμάτια είναι ορθογώνιο και έχει μια βεράντα με θέα στη θάλασσα. 

«Θάβοντας» μερικώς το σπίτι ενσωματώνεται οπτικά στο τοπίο, οι 

περιορισμοί των αλλαγών στα επίπεδα ελαχιστοποιούνται και 

περισσότερος χώρος της συνολικής έκτασης είναι διαθέσιμος για τον 

κήπο και την πισίνα. 
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Κατά την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά υψηλής 

αντοχής επειδή είναι «ημι-θαμμένο». Οι τοίχοι που έρχονται σε 

επαφή με το έδαφος είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα πάχους 

400 mm, είναι επιχρισμένοι και έχουν αεριζόμενη κοιλότητα. Η ολική 

θερμική αγωγιμότητα των τοίχων είναι 1.8 W/m2.Κ. Οι νότιοι τοίχοι 

έχουν την ίδια θερμική αγωγιμότητα αλλά είναι κατασκευασμένοι 

από σκυρόδεμα πάχους 200 mm και έχουν κοιλότητα 50 mm 

μισογεμάτη με 40 mm πολυεστέρα. Η επίπεδη στέγη αποτελείται 

από πλάκα σκυροδέματος, με επικάλυψη πάχους 1 Ο mm, δύο 

στρώματα στεγανωτικό PVC, 15 mm πλακίδια Καταλονίας, 70 mm 

άμμου και ένα δεύτερο στρώμα πλακιδίων πάνω από το οποίο 

υπάρχει έδαφος με βάθος 300-600 mm και στη συνέχεια 

Χλοοτάπητα (Σχήμα 3.2). Αυτό του προσδίνει μια τιμή θερμικής 

αγωγιμότητας Ο.81 W/m2.K. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα συστήματα αποξηράνσεων για να 

αποτραπεί η διείσδυση της υγρασίας. Η πλάκα των πατωμάτων 

είναι συμβατικής κατασκευής ενώ όλα τα παράθυρα και οι πόρτες 

των μπαλκονιών είναι διπλά με ανοδιωμένα πλαίσια αλουμινίου. Σε 

αυτό το σπίτι το οποίο είναι μια μερικώς υπόγεια κατασκευή, ο 
' 

εξωτερικός θόρυβος δεν αποτελεί πρόβλημα. Η εσωτερική ηρεμία 

δίνει την εντύπωση ότι το σπίτι είναι απομονωμένο από τον κοντινό 

δρόμο. Επιπλέον, η κατασκευή αυτή αξιοποιεί την επαφή της με το 
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Χώμα για να συγκρατήσει τις μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες. 

Παθητικός Ηλιακός Σχεδιασμός 

Το σπίτι αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε το έδαφος να παρέχει τη 

φυσική μόνωση και να διατηρεί σταθερές εσωτερικές θερμοκρασίες 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, το σπίτι κάνει τη μέγιστη 

Χρήση του προσανατολισμού, έχοντας 21.5 m2 άμεσου ηλιακού 

Κέρδους από πόρτες και παράθυρα στραμμένα στη νότια πρόσοψη. 

Εσωτερικά, η αποθήκευση των ηλιακών κερδών επιτυγχάνεται 

κυρίως στα πατώματα (105 m2) που καλύπτονται με τα καφετιά, 

κεραμικά πλακίδια. 

Σχήμα 3.3 Σκίαση καθιστικού. 
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Για να ρυθμιστούν τα ηλιακά κέρδη, υψηλής ποιότητας οριζόντια 

κινητά παραθυρόφυλλα τοποθετούνται στα παράθυρα των 

περισσότερων δωματίων. Επίσης μία άσπρη τέντα (Σχήμα 3.3) 

τοποθετημένη έξω από το καθιστικό σκιάζει το παράθυρο του. Τα 

εγγενή δέντρα της Καταλονίας, κυπαρίσσια και πεύκα, παρέχουν 

επίσης φυσική σκιά. Τα πρόσθετα οφέλη της νότιας πρόσοψης είναι 

το μεγάλο ποσό φυσικού φωτισμού και η πανοραμική θέα της 

θάλασσας (Σχήμα 3.4) βοηθούν στο να μην δίνεται η αίσθηση ενός 

«ημι-θαμμένου σπιτιού». 

~~ ..• 
Σχήμα 3.4 Πανοραμική θέα της θάλασσας. 

Βοηθητικά Συστήματα Θέρμανσης 

Σε όλα τα δωμάτια παρέχεται βοηθητική θέρμανση με ηλεκτρισμό. 

Αυτή ελέγχεται από θερμοστάτη για να διατηρούνται στο εσωτερικό 
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θερμοκρασίες μεταξύ 17 °C και 19 °C. Το μέγιστο φορτίο είναι 13.8 

kW Στη μέση του καθιστικού υπάρχει μία ξυλόσομπα, η οποία 

σπάνια χρησιμοποιείται και έτσι η συμβολή της στη θέρμανση του 

Χώρου θεωρείται αμελητέα . Η ρύθμιση της θερμοκρασίας τα 

Σαββατοκύριακα κανονίζεται σύμφωνα με τη χρήση, αλλά θα ήταν 

δυνατό να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας εάν αυτοί οι έλεγχοι 

προγραμματίζονταν καλύτερα και για τις εργάσιμες ημέρες. Το 

οικιακό νερό θερμαίνεται από μια ηλεκτρική θερμάστρα βύθισης. 

Οι δεξαμενές θερμότητας εξασφαλίζουν ένα καλό επίπεδο 

εσωτερικής θερμικής άνεσης. Κατά τους θερινούς μήνες τα 

Παραθυρόφυλλα και τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά, έτσι ώστε 

να αξιοποιούνται η θαλάσσια αύρα και οι χαμηλές νυχτερινές 

θερμοκρασίες. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συσκευών σκίασης 

είναι χειροκίνητο. 

Συστήματα Λειτουργίας και Ρυθμίσεων 

Η επίδραση της θερμικής μάζας του εδάφους έχει ως σκοπό να 

διατηρεί το σπίτι ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

Το χειμώνα , κατά τη διάρκεια της ημέρας τα παραθυρόφυλλα 

ανοίγουν για να επιτρέψουν στην ηλιακή ακτινοβολία να μπει στο 

σ~τίτι. Αυτά τα παραθυρόφυλλα κλείνουν τη νύχτα για να παρέχουν 

μόνωση. Όταν το σπίτι δεν κατοικείται τα παραθυρόφυλλα είναι 
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κλειστά και το σύστημα θέρμανσης ανενεργό. Κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, ο απαραίτητος εξαερισμός επιτυγχάνεται με το άνοιγμα 

των παραθύρων και των πορτών, και την κράτηση των 

παραθυρόφυλλων σε μια ημι-ανοιγμένη θέση. Η τέντα που είναι 

τοποθετημένη μπροστά από το παράθυρο του καθιστικού 

Προστατεύει αυτό το δωμάτιο από τα υπερβολικά ηλιακά κέρδη 

(Σχήμα 3.4) με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία ανάγκη για 

κλιματισμό. 

Το σύστημα ελέγχου κατασκευάστηκε από το τμήμα βιομηχανίας και 

ενέργειας της Generalitat de Catalunya, με τη συνεργασία της 

αρχιτεκτονικής σχολής Valles, μεταξύ του Ιουνίου του 1987 και του 

Ιουλίου του 1988. 'Ενα αυτόματο σύστημα καταγραφής στοιχείων 

κατέγραψε τις θερμοκρασίες σε διάφορα σημεία μέσα στο κτίριο, 

Παράλληλα μετρώντας την εξωτερική θερμοκρασία και την ημερήσια 

ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο η εγκατάσταση αυτών των αισθητήρων 

Τrροκάλεσε ένα πρόβλημα, λόγω της ανάγκης να μη αλλοιωθεί η 

εμφάνιση του σπιτιού. Οι ιδιοκτήτες διατήρησαν ένα αρχείο 

βοηθητικής κατανάλωσης ενέργειας. Το σπίτι κατοικείται μόνο τα 

Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια διακοπών, έτσι οι κάτοικοι δεν 

Υνωρίζουν την παθητική ηλιακή αποταμίευση, αλλά είναι ευτυχείς με 

τα Τrρότυπα της θερμικής άνεσης. 
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Απόδοση των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων 

• Η ανάγκη σε βοηθητική ενέργεια για τη θέρμανση του χώρου 

έχει μειωθεί κατά 62% έναντι ενός συμβατικού οικοδομήματος της 

ίδιας περιοχής, που σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα 

κανονισμού κτιρίων. 

• Τα άμεσα ηλιακά κέρδη από τα παράθυρα έχουν προκαλέσει 

ένα 35% ηλιακής συμβολής στο ετήσιο θερμικό φορτίο. 

• Το σημαντικότερο στοιχείο της αρχιτεκτονικής του σχεδίου, 

δηλαδή η «ημι-θαμμένη» φύση του σπιτιού, προσφέρει με φυσικό 

τρόπο μόνωση κατά τους χειμερινούς μήνες και φυσικό δροσισμό 

κατά τους θερινούς μήνες. 

» Αττοτελεσματικοτητα Δαπανών 

Το σττίτι για να κατασκευαστεί κόσrισε 102190 ECU το 1985, και το 

εττιττλέον κόστος των παθητικών ηλιακών χαρακτηριστικών 

Υνωρισμάτων ήταν περίπου το 10% αυτού του κόστους. Το ετήσιο 

Κόστος θέρμανσης του χώρου κατά τη διάρκεια του έτους ελέγχου 

ήταν 336.57 ECU το οποίο δίνει μια απλή περίοδο απόσβεσης 15 

έως 18 ετών. Εάν το σπίτι ήταν μόνιμη κατοικία, αυτή η περίοδος 

αττόσβεσης θα μειωνόταν δραστικά. 
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Σύγκριση Μεταξύ Παρόμοιων Κατασκευών 

Ένα ίδιων διαστάσεων σπίτι (Σχήμα 3.5), χτισμένο όμως «κανονικά» 

θα κατανάλωνε για θέρμανση χώρου 1Ο194 kWh το χρόνο ενώ η 

συνολική ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση 

του «ημι-θαμμένου» σπιτιού είναι 6626 kWh. Άρα το ενεργειακό 

Κέρδος είναι της τάξης του 35% στην περίπτωση του «ημι

θαμμένου» σπιτιού. Η κατασκευή αυτού του σπιτιού δημιουργεί 

τέτοιες συνθήκες ώστε, στη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του 

έτους, η εσωτερική θερμοκρασία υπερέχει μέχρι και 4 °C περίπου 

της εξωτερικής. 

O! Z345m 

Σχήμα 3.5 Κάτοψη «ημι-θαμμένου» σπιτιού (1. Ε!σοδος 2. Σα.λόνι 
.3· Τραπεζαρία 4. Κουζίνα 5. Αποθήκη 6. Κρεβ?τοκαμαρα 7. ~πανιο. 
~λα τα κύρια δωμάτια είναι προσ~νατολισμε~α ~ρος το ν~το και 
εχουν μεγάλα ανοίγματα. τα περισσοτερα δωματια εχουν βεραντες. 
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» Βοηθητική Ενέργεια 

Το σπίτι, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται τα 

Σαββατοκύριακα και την περίοδο των διακοπών και έτσι η ετήσια 

κατανάλωση ρεύματος είναι μόλις 4250 kWh. Στην περίοδο αυτή η 

Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού είναι 

αμελητέα. 
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3·2 ΗΛΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ Γ ΑΛΛΙΑ • ΠΑΡΙΣΙ 

Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλιακών σπιτιών, παραθέτουμε τα 

σπίτια που βρίσκονται στην πόλη Cergy-Pointoise, 50 km 

βορειοδυτικά του Παρισιού . Το συνολικό κόστος της κατασκευής 

τους ήταν 680000 Γαλλικά Φράγκα (Τιμές 1983) (Project Monitor, 

1988). 

Σχήμα 3.6 Άποψη ηλιακών σπιτιών. 

Αυτά τα σπίτια που κατασκευάστηκαν το 1983 ήταν οι πρώτες 

κατοικίες για πώληση κοντά στο Παρίσι που σέβονταν το κλίμα 

(Σχήμα 3.6). Από τα 39 σπίτια τα 21 σχεδιάστηκαν με βάση τις 

ηλιακές αρχές, 10 καθαρώς παθητικά και 11 περιλάμβαναν 

ενεργητικά συστήματα. 
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• 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά σχέδια σπιτιών, με δύο μικρά 
υαλοστάσια το ένα σχέδιο, ενώ το άλλα με ένα μεγάλο υαλοστάσιο 
(Σχήμα 3. 7). 

Σ: , -
υ~μα ,3.7 Υπάρχουν δύο βασικά σχέδια σπιτιών, με δύο μικρά 
το;χgστfσια (αριστερά) και με ένα μεyάλο υαλοστάσιο (δεξιά). Ο 

ς rombe μπορεί να διακριθεί μεταζύ των δύο υαλοστασίων. 

Το ηλιακό κέρδος παρέχει το 22% του ακαθάριστου φορτίου 
θέρμανσης και γενική εξοικονόμηση ενέργειας κατά 45% έναντι ενός 
συμβατικού σχεδίου . 

• Τα ηλιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν: 

υαλοστάσια, βοηθητικούς τοίχους θέρμανσης αέρα (Trombe) και 

ηλιακούς συλλέκτες θέρμανσης ύδατος . 

Τα ηλιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα θεωρείται ότι 

βελ ΤΙώνουν την αξία μεταπώλησης. Οι ιδιοκτήτες έχουν οργανώσει 
έναν,, , , 

ανταγωνισμό" καταναλωσης ενεργειας. 
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» Στόχοι Σχεδίου 

Οι αρχιτέκτονες θέλησαν να ενσωματώσουν τα πιο πρόσφατα υλικά 

στη σύγχρονη κατοικία και να χρησιμοποιήσουν το ηλιακό κέρδος για 

να ελαχιστοποιήσουν το . φορτίο θέρμανσης. Ένας βασικός 

περιορισμός ήταν το · όριο δαπανών που καθορίστηκε από την 

κυβέρνηση. 

» Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Ηλιοστάσια και μεγάλα παράθυρα, παθητικοί δέκτες ηλιακών 

κερδών είναι προσανατολισμένα στο νότο. Τα κύρια καθιστικά είναι 

προσανατολισμένα και αυτά προς τη νότια πλευρά. 

Οι συλλεκτήριοι τοίχοι θέρμανσης αέρα παρέχουν θερμό αέρα άμεσα 

στα καθιστικά και αποθηκεύουν μέρος της θερμότητας ενώ σε 

ορισμένα σπίτια 5 m3 αποθηκευμένου χαλικιού αποθηκεύουν τη 

θερμότητα από τους συλλεκτήριους τοίχους (ενεργητικό σύστημα 

για τη θέρμανση χώρου). 

Οι ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης νερού στη στέγη παρέχουν ζεστό 

νερό σε μερικά από τα σπίτια (ενεργό ηλιακό σύστημα για το ζεστό 

νερό), ενώ τα σπίτια χτίζονται διαδοχικά, με υψηλά επίπεδα 

μόνωσης και μηχανικό σύστημα εξαερισμού. 

1 ?() 



> · Κλίμα της Περιοχής 

Η νέα πόλη Cergy - Pontoise βρίσκεται 50 km βορειοδυτικά από το 

κέντρο του Παρισιού στην εθνική οδό Παρίσι- Dieppe. Το κλίμα της 

περιοχής είναι χαρακτηριστικό για την κεντρική βόρεια Γαλλία με 

μέση ετήσια βροχόπτωση 570 mm και μέση ετησία διάρκεια 

ηλιοφάνειας 1700 ώρες. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 1Ο.7 °C, 

ελάχιστη τιμή τον Ιανουάριο (2 °C) και μέγιστη τιμή τον Ιούλιο (17.5 

OC). 

Η περιοχή που είναι κτισμένα τα ηλιακά σπίτια είναι στο Ζ.Α. C., μία 

Περιοχή σχεδιασμένη για πλήρη ανάπτυξη σπιτιών και υπηρεσιών, 

που απολαμβάνει μια προνομιούχα θέση με θέα στο δάσος Hautil σε 

μία κλίση προς το νότο. 

> Συμπεράσματα 

Τα σπίτια είναι αρεστά στους κατοίκους, όπου οι λογαριασμοί 

κατανάλωσης καυσίμων για τη θέρμανση μειώνονται κατά μέσον 

όρο μέχρι ένα τέταρτο έναντι της συμβατικής κατοικίας. Εντούτοις, 

οι συλλεκτήριοι τοίχοι θέρμανσης με τα χαλίκια δεν λειτούργησαν 

Καλά και υπάρχουν μερικά προβλήματα με την υπερθέρμανση, 

ιδιαίτερα στις κρεβατοκάμαρες (Σχήμα 3.8). 
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Σχήμα 3.8 Η χρήση των χαλικιών ελέγχεται από σύστημα αερισμού 
και από θερμοστάτες. 

» Κατασκευή 

Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 200 mm και κατασκευάζονται από 

διάτρητα τούβλα και 80mm εσωτερική μόνωση. Οι μεσοτοιχίες 

έχουν διπλό πάχος με ένα στρώμα από συμπαγή τούβλα και ένα 

άλλο από διάτρητα. Τα πατώματα αποτελούνται από μία κατασκευή 

Πολυστυρολίου, η οποία διαθέτει αεριζόμενη κοιλότητα από κάτω. 

Οι στέγες είναι μονωμένες με 150 mm fibreglass και είναι 

Καλυμμένες με κεραμίδια. Όλα τα παράθυρα είναι διπλά. Υα ηλιακά ν 

σπίτια έχουν υαλοστάσια στις νότιες προσόψεις και κεντρικά 

υπερυψωμένη οροφή που έχει ένα παράθυρο και ηλιακούς 

συλλέκτες θέρμανσης νερού. Υπάρχουν δύο διαφορετικά σχέδια 

σπιτιών, ένα με δύο μικρά υαλοστάσια και ένα κεντρικό ηλιακό 

συλλεκτήριο τοίχο και ένα άλλο με ένα μεγαλύτερο κεντρικό 

υαλοστάσιο και έναν εσωτερικό συλλεκτήριο τοίχο (Σχήμα 3.8). 
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Μερικές κατασκευαστικές δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με τα ηλιακά 

συστήματα , λόγω της έλλειψης έτοιμων προϊόντων. 

rn 
~ 00 ο ο D 

Σχήμα 3.9 Νότια και βόρεια όψη. 
ο 3m 

Παθητικός Ηλιακός Σχεδιασμός 

ο σχεδιασμός των ηλιακών σπιτιών γίνεται ώστε να 

μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των ηλιακών κερδών 

Προσανατολίζοντας τα καθιστικά και τις κρεβατοκάμαρες προς το 

νότο , με το γκαράζ, τις αποθήκες και τους διαδρόμους εισόδου 

Προσανατολισμένα προς το βορρά. 

Οι νότιες προσόψεις αποτελούνται από υαλοστάσια στο ισόγειο, 

Περιέχουν συλλεκτήριους ηλιακούς τοίχους και έχουν και προσαρμο

σμένα υαλοστάσια (Σχήμα 3.9). Το μονό υαλοστάσιο καταλαμβάνει 

Χώρο 11 m2 με έναν τοίχο θέρμανσης αέρα, διαμορφωμένο στο 

ΤΤίσω μέρος του (Σχήμα 3.1 Ο). Στα 5 από τα σπίτια ο θερμός αέρας 

στην κοιλότητα του τοίχου κυκλοφορεί στο δωμάτιο όταν απαιτείται 

θέρμανση. 



Σ~ήμα 3.1 Ο Ο συλλεκτήριος τοίχος θέρμανσης αέρα βρίσκεται στο πίσω 
μερος του μονού υαλοστασίου . 

Ο Πίσω τοίχος αποθηκεύει επίσης τη θερμότητα που ακτινοβολεί 

αργότερα στο δωμάτιο . Στα άλλα 5 σπίτια με τα ηλιοστάσια, ο τοίχος 

είναι μονωμένος στο εσωτερικό με 100 mm πολυστυρολίου και η 

μεταφορά του θερμού αέρα από την κοιλότητα στο παρακείμενο 

δωμάτιο υποβοηθείται από ένα θερμοστατικά ελεγχόμενο 

ανεμιστήρα (Σχήμα. 3.11 ). 
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Σχήμα 3.11 Μονωμένος τοίχος και τοίχος χωρίς μόνωση . 

Υπάρχουν κεντρικές διπλές πόρτες από το καθιστικό στο 

υαλοστάσιο και περσίδες που παρέχουν σκίαση το καλοκαίρι . Ένα 

μεγάλο μέρος των υαλοστασίων μπορεί να ανοίξει για το θερινό 

εξαερισμό . Το σχέδιο του διπλού υαλοστασίου περιλαμβάνει δύο 

μικρότερα υαλοστάσια 6 m2 εκατέρωθεν του κεντρικού ηλιακού 

συσσωρευτή και της μονάδας αποθήκευσης. Τα διπλά υαλοστάσια 

έχουν ανοιγόμενες πόρτες προς το καθιστικό και το δωμάτιο 

Πρωινού, περσίδες και εγκαταστάσεις ίδιες με αυτές του μονού 

υαλοστασίου . Η κεντρική ηλιακή μονάδα συνδυάζει έναν ηλιακό 

συσσωρευτή , ένα θερμικό συλλέκτη και ένα σύστημα ανεμιστήρων . 

Ο κάθετος συλλέκτης αέρα 12 m2 αποτελείται από πλαστικά 

ραβδωτά φύλλα μπροστά από 5 ms μονωμένο χώρο με χαλίκι 

(Σχήμα 3.12). Υπάρχουν υψηλού και χαμηλού επιπέδου αγωγοί 

μεταξύ του συλλέκτη και του αποθηκευτικού χώρου , του 
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αποθηκευτικού χώρου και των παρακείμενων καθιστικών. Ο 

αποθηκευτικός χώρος έχει βάθος 600 mm και περιβάλλεται από 

σκυρόδεμα και κατά 60 mm από πολυστυρολίου. 

Σχήμα 3.12 Ο κάθετος ηλιακός συλλέκτης μεταξύ των υαλοστασίων. 

Ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού, τα ενεργά ηλιακά εσωτερικά 

συστήματα ζεστού νερού περιλαμβάνουν μία ή δύο τοποθετημένες 

στη στέγη επιφάνειες συλλεκτών διαστάσεων 3 ή 4 m2
, με δεξαμενές 

ατrοθήκευσης 200 ή 300 λίτρων αντίστοιχα (Σχήμα 3.13). 

). Βοηθητικά Συστήματα Θέρμανσης 

Οι τrαραδοσιακές ηλεκτρικές θερμάστρες με κεντρικό θερμοστάτη 

Τrαρέχουν τη βοηθητική θέρμανση και η ηλεκτρική ενέργεια παρέχει 

το ζεστό νερό όταν απαιτείται. Επιπλέον υπάρχει τζάκι στο οπίσθιο 

Τμήμα του καθιστικού ενώ το σύστημα μηχανικού εξαερισμού 

διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Ο αέρας εξαερισμού που 
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προέρχεται από το εξωτερικό, στο επίπεδο της στέγης περνά μέσω 

των εναλλακτών θερμότητας στη στέγη και προθερμαίνεται το 

χειμώνα από το ζεστό αέρα που προέρχεται από τις κουζίνες και τα 

λουτρά. Το καλοκαίρι ο ζεστός αέρας διαβιβάζεται στο εξωτερικό 

Χωρίς να περνά από τους εναλλάκτες θερμότητας. 

Σχήμα 3.13 Στο υπερυψωμένο μέρος της οροφής είναι 
τοποθετημένα ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού. 

> Συστήματα Λειτουργίας και 'Ελεγχου 

Τα υαλοστάσια παρέχουν θερμό αέρα στα παρακείμενα καθιστικά, 

όταν χρειάζεται και απαιτείται, άμεσα μέσω των παραθύρων. Τα 

ανοίγματα στους τοίχους και τις στέγες των ηλιοστασίων παρέχουν 

Τον εξαερισμό του ανεπιθύμητου θερμού αέρα το καλοκαίρι και 

Κατεβάζοντας τα ρολλά και τα στόρια μειώνουμε το ηλιακό κέρδος 

ανάλογα με τις ανάγκες. Στα σπίτια με μονό ηλιοστάσιο ο 
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συλλεκτήριος τοίχος θέρμανσης αέρα αποθηκεύει θερμότητα κατά 

τη διάρκεια των ηλιόλουστων ημερών και ο αέρας κυκλοφορεί μέσω 

ενός ανεμιστήρα στο παρακείμενο δωμάτιο από το διάστημα μεταξύ 

του τοίχου και των υαλοπινάκων. Ο ανεμιστήρας ελέγχεται από έναν 

θερμοστάτη ο οποίος παρέχει αέρα όταν η θερμοκρασία στον τοίχο 

είναι επάνω από 25 °c. Το καλοκαίρι οι αυλακώσεις εξαερισμού 

μεταξύ του τοίχου και των δωματίων κλείνουν. Στα σπίτια με τα 

διτrλά υαλοστάσια το κεντρικό ηλιακό σύστημα χρησιμοποιεί δύο 

συστήματα ανεμιστήρων. ο ζεστός αέρας από το συλλέκτη όταν 

ξεττερνά τους 25 °c, μεταφέρεται στον αποθηκευτικό χώρο με τα 

Χαλίκια αττό έναν ανεμιστήρα χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας ανάλογα 

με τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία αυτού του αέρα μπορεί να 

αυξηθεί με μια ηλεκτρική θερμάστρα 0.5 kW αν είναι απαραίτητο. Ο 

~ΥΧ , , , 
ος και των δύο συστημάτων ανεμιστηρων γινεται απο τους 

θερμοστάτες στο συλλέκτη και το δωμάτιο. 

~ 'Ε λενχος 

Ο έλεγχος του σπιτιού με το διπλό ηλιοστάσιο πραγματοποιήθηκε 

Υια δύο έτη. Οι θερμοκρασίες δωματίου μετρήθηκαν με μετρητές 

λευκ· 'θ οχρυσου και μετρητές θερμότητας και χρησιμοποιη ηκαν για να 

ελέξ ' λ ', Υ ουν το σύστημα μηχανικού εξαερισμου και το η ιακο συστημα 

συλλογής και αποθήκευσης. Οι καθημερινές καταναλώσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος μηχανικού εξαερισμού και του 
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συστήματος ζεστού νερού μετρήθηκαν επίσης. Για να συλλεχθούν τα 

απαραίτητα μετεωρολογικά στοιχεία, ένας καταγραφέας ηλιακής 

ακτινοβολίας και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας, τοποθετήθηκαν 

στην οροφή του ηλιοστασίου. 

Η λειτουργία του ενεργού ηλιακού συστήματος φαίνεται να προκαλεί 

μερικά προβλήματα και η χρήση της δεν μεγιστοποιείται λόγω 

αυτών Υπ , · θ , λ , δ ' · αρχουν καποιες υπερ ερμανσεις το κα οκαιρι, ι ιαιτερα 

στις κρεβατοκάμαρες, αλλά οι διαμένοντες φαίνονται να 

Χρησιμοποιούν σωστά τα στόρια και δεν έχουν παραπονεθεί για την 

UΊΤερθέρμανση. 

» ΑΊΤόδοση των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων 

Ένα από τα ελεγχόμενα σπίτια χρησιμοποίησε μόνο 55% της 

ενέργειας που θα χρησιμοποιούσε για τη θέρμανση χώρου ένα 
σuμβα , , , 

τικο σπίτι, όπου σημειώθηκε μια μειωση κοστους των 

ηλιακών κερδών κατά 26%, συνέβαλε κατά 22% στην ακαθάριστη 

αΠ'αίτηση θέρμανσης χώρου και το μεγαλύτερο μέρος αυτού ήταν 

Π'αθητικό ηλιακό κέρδος. το ενεργητικό ηλιακό σύστημα 

UΊΤολογίζεται να έχει συμβάλει μόνο 169 kWh της ενέργειας, 1.5% 

της ακαθάριστης απαίτησης κατά τη διάρκεια της περιόδου 

θέρμανσης, γιατί προβλήματα με αυτό το σύστημα όπως η απώλεια 
θερ · , , θ ' · μοτητας, η ανεπαρκής ροή αέρα οταν απαιτειται ερμοτητα απο 
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τον ατrοθηκε , , , , , 
υτικο χωρο και το φτωχο συστημα ελεγχου είχαν σαν 

αποτέλεσμ , , , , 
α κατα περιόδους ο αερας απο το σπιτι να θερμαίνει τον 

αποθηκευτικό χώρο. Η κατανάλωση ενέργειας των δύο τύπων 

σπιτιών είναι παρόμοια. 

Σ)(ήμα 3.14 Το δωμάτιο στη νότια πλευρά καταλήγει στο ηλιοστάσιο. 

Η ΟΤΤόδοση του συστήματος διατήρησης/εξαερισμού σταθερής 

θερμοκρασίας θεωρείται καλή, 545 kWh χρήσιμης θερμότητας 

1Ταρtχοvται κατά τη διάρκεια της εποχής θέρμανσης. Στη νότια 
1Τλεuρ, , λ , 

α των υπνοδωματίων, τα οποία καταληγουν σε υα οστασιο 

(Σχ. 
ημα 3.14 ), 01 μέγιστες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το 

Ι<αλοκαίρι ήταν 36 oc ενώ 01 μέσες ημερήσιες θερινές θερμοκρασίες 

ηταν 29 °c στα υπνοδωμάτια και 25 °c στα καθιστικά. Οι τελευταίες 
θεωρ 'θ η ηκαν υψηλές αλλά αποδεκτές. 
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.> Σύγκριση Συμβατικού Σπιτιού - Σπιτιού με Διπλό Υαλοστάσιο 

Η καθαρή βοηθητική ενέργεια που χρησιμοποιείται σε παρόμοιο 
σπίτι με συμβατικό σχέδιο θα ήταν 13000 kWh ενώ η συνολική 

βοηθητική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε σε σπίτι με διπλό 

υαλοστάσιο είναι 11954 kWh. Στο σπίτι αυτό το ακαθάριστο φορτίο 
e~ 
ερμανσης είναι 12439 kWh . 

.> Ατrοτελέσματα Δαπανών 

ί 0 σχεδιάγραμμα της ανάπτυξης και τα ηλιακά συστήματα 
ΟVέβασαν το κόστος κατασκευής αυτών των σπιτιών σε σχετικά 

υψηλό επίτrεδο. Το κόστος rων κατασκευών αυτών εrναι περίπου 
1 1%τrα , , , ίλλ · ραπανω του κόστους ενός συμβατικου σπιτιου, που ποικ ει 

ΟΤΤό 9ο/ι έ 1301 , ο για τα σπίτια με τα μονά υαλοστάσια ως 10 για τα σπιτια 

fJε τα διτrλά. Παίρνοντας τη μέση ετήσια μείωση κόστους καυσίμων 
Ι<α , 

τα 5000 Γαλλlκά Φράγκα, δίνει περιόδους απόσβεσης μεταξύ 

11 
·5 ετών και 16 ετών. 

). , ' 

Ετήσιο Κόστος Καύσιμων Χρησιμοποιουμενων 
,.. ' 

0 συνολικό ετήσιο κόστος των χρησιμοποιούμενων καυσίμων 

'<ατανtμεται σε 41 % για θέρμανση των χώρων, 30% για λειτουργία 

φωτιστικών και . ηλεκτρικών συσκευών, 23% για τη λειτουργία των 
υττ, 0λοιτrων συσκευών και 6% DHW. 
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3.3 Σύστημα Αγ , , , 
ροτικης κατοικιας με βαση την αιολική ενέργεια 

Σχήμα 3.15 Εξωτερική άποψη του σπιτιού και της ανεμογεννήτριας. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κατοικίας που χρησιμοποιεί την 

αιολική ενέργεια είναι αυτό της οικογένειας PEARSON στο 

Pleasanton της Καλιφόρνια μερικά μίλια μακριά από το αιολικό 

Πάρκο του Altamont Pass, απολαμβάνοντας καλή ποιότητα 

ατμοσφαιρικού αέρα. 

Το 1985 η οικογένεια PEARSON εγκατέστησε μία Α/Γ Bergey-s 1 Ο 

kW για να μειώσει τους λογαριασμούς της στο Pacific Gas and 

Electric (PG&E). Η Α/Γ εγκαταστάθηκε ενώ το σπίτι χτιζόταν. 

Αποτέλεσε πρόκληση η εκσκαφή τάφρου για να περαστεί το 

Ι<αλώδιο από το λόφο στην πίσω πλευρά του σπιτιού. Μια άλλη 

Πpό1<ληση ήταν και η ανέγερση του πύργου επάνω στο λόφο (Σχήμα 

3· 15). Για να μην χρειαστεί γερανός για την τοποθέτηση του πύργου 

Πάνω στο λόφο οι ιδιοκτήτες επέλεξαν έναν πύργο 80 ft = 24.4 m. 

Με την τοποθέτηση της Α/Γ επάνω στο λόφο οι ιδιοκτήτες πέτυχαν 
11? 



την καλύτερη απόδοση για την εγκατάστασή τους. Από την 

εγκατάσταση του συστήματος έως σήμερα, το σύστημα έχει 

λειτουργήσει καλά με μόνο μερικά δευτερεύοντα ηλεκτρικά 

Προβλήματα. Η εκτίμηση των ιδιοκτητών είναι ότι με την 

εγκατάσταση αυτή εξοικονομούν περίπου 175 $ το μήνα στο 

λογαριασμό τους. Δεδομένου ότι το σύστημα εγκαταστάθηκε όταν οι 

Κρατικές και οι ομοσπονδιακές φορολογικές πιστώσεις ήταν ακόμα 

διαθέσιμες, η εγκατάσταση αυτής της Α/Γ είχε ήδη αποπληρώσει 

εντελώς τις αρχικές της δαπάνες (AWEA, 2003). 
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3.4 Κατοικία με υβριδικό σύστημα φωτοβολταϊκών και 

ανεμογεννήτρια 

Σχήuα 3.16 Υβοιδικό σύστnμα φωτοβολταϊκών και ανεuονεννnτοιαc. 

Η κατοικία με το υβριδικό σύστημα Φ/Β συστημάτων και Α/Γ 
βρίσκεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ και κατασκευάστηκε το έτος 1999. 

Αρχικά η οικογένεια Garrett χρησιμοποίησε την παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργειά από το Φ/Β σύστημα, αποτελούμενο από 960 

VVatt σε ένα σταθερό ράφι και άλλα 1440 Watt σε ένα κινητό 
'JΤλ , 

αισιο, το οποίο κρατά την μπαταρία του αρκετά καλά φορτισμένη 

μέχρι αμέσως πριν από το ηλιοβασίλεμα. Το σύστημα Flagstaff 
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εκμεταλλεύεται κατά μέσο όρο 6.5 ώρες ηλιοφάνειας ανά ημέρα 

Καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Αργότερα, αποφάσισε να συμπληρώσει το σύστημα εκμετάλλευσης 

της ηλιακής ενέργειας με μία Α/Γ 1 kW της Southwest Wind Power 

(SWWP) τύπου Η80 (Σχήμα 3.16). Στην Αριζόνα, η διάρκεια 

ηλιοφάνειας εμφανίζεται μεγαλύτερη από οπουδήποτε αλλού στην 

Αμερική. Αλλά έχουν επίσης ισχυρό αιολικό δυναμικό. Όταν, λοιπόν, 
0 ήλιος δύει και ειδικά το χειμώνα που δύει νωρίς, η ένταση του 

ανέμου δυναμώνει πολύ. Στην περιοχή αυτή, ο ήλιος και ο αέρας 

συνεργάζονται περίφημα. Το κόστος της Α/Γ ανά Watt είναι το μισό 

αττό αυτό των Φ/8 συστημάτων, με αποτέλεσμα το κόστος ανά Watt 

της τrαραγόμενης ενέργειας να είναι πολύ χαμηλότερο, στην 

τrερίτττωση που παράγεται από την Α/Γ. 

Οι ιδιοκτήτες αυτής της αγροικίας είχαν μια φορολογική απαλλαγή, 

το έτος 2000, της τάξης των 1000 $ από το κράτος (στην Αριζόνα 
Καλ' , υτττεται το 25% του κόστους του αγορασμενου εξοπλισμού 

εναλλακτικής ενέργειας, μέχρι 1000 $) (AWEA, 2003). 
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3.5 Το Αιολικό Σπίτι στο Oak Hills 

Σχήμα 3.17 Εξωτερική άποψη του σπιτιού. 

Αυτό το αιολικό σπίτι βρίσκεται στο Oak Hills της Καλιφόρνια σε 

οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.5 στρεμμάτων και εκμεταλλεύεται το 

αιολικό δυναμικό της περιοχής με μία Α/Γ 1 Ο kW (Σχήμα 3.17). 

Όταν οι Sansone αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα για την 

μείωση των ενεργειακών δαπανών τους και εγκατέστησαν μία Α/Γ 
1 Ο kVν, το έτος 1998. Οι ιδιοκτήτες λένε ότι οι λογαριασμοί τους στην 

Southern California Edison είναι κατά μέσο όρο περίπου 100 $ το 

μήνα και τους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας της νέας Α/Γ, δεν 

Χρειάστηκε να πληρώσουν λογαριασμό. 

Οι ενεργειακές δαπάνες των ιδιοκτητών είναι χαρακτηριστικά 
υψηλότερες το καλοκαίρι, όταν αυτοί και τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειάς 

τους · χρησιμοποιούν την πισίνα και το σύστημα 

Uδρομασ, ζ 
Αν ισχυροί 

, 
ερήμων φυσούν α. και ΟΙ ανεμοι 

Χαρακτηριστικά περισσότερο κατά τη διάρκεια των χειμωνιάτικων 

136 



μηνών, η καθαρή συμφωνία δοσολογίας των ιδιοκτητών με την 

Edison επιτρέπει σε αυτούς να αποθηκεύουν το πλεόνασμα 

ηλεκτρικής ενέργειας για κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια του 

Καλοκαιριού. Εάν χρησιμοποιήσουν περισσότερη ενέργεια από όση 

τταράγουν κατά τη διάρκεια ενός έτους, πληρώνουν στην Edison τη 

διαφορά. Οι ιδιοκτήτες εκτιμούν ότι η συνολική τους εξοικονόμηση 

ενέργειας είναι άνω των 1200 $ το χρόνο και προκειμένου να μη 

στταταλούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους, κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, αντικατέστησαν το σύστημα θέρμανσης με 

Σχ ,, 
ημα 3.18 Η ανεμογεννήτρια των Sansone. 

1Τρο , , λ , ΤΤανιο, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργια των η εκτρικων 

θερμαστρών στα λουτρά και την κύρια κρεβατοκάμαρα. 

Α1Τό την εποχή που 01 ιδιοκτήτες εγκατέστησαν την Α/Γ στο 

συνολικής έκτασης 2.5 στρεμμάτων οικόπεδό τους (Σχήμα 3.18), οι 

όροι δόμησης στο SAN Bernardino County περιόρισαν το ύψος των 

1Τύργων στα 60 ft = 18.3 m (για τις ιδιοκτησίες πέντε ή 
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περισσότερων στρεμμάτων, το όριο τίθεται σε 80 ft). Οι ιδιοκτήτες 

θεωρούν ότι αν τους επέτρεπαν την εγκατάσταση πύργου ύψους 80 

ft = 24.4 m η αύξηση του στροβίλου της έλικας της Α/Γ, θα 

μπορούσε να βελτιώσει την ενεργειακή παραγωγή τους κατά 20-

25% (AWEA, 2003). 
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3.6. Εφαρμογές γεωθερμίας 

3.6.1 Θερμοκήπια 

• Εγκατάσταση: Πλαστικά θερμοκήπια 

Περιοχή: Λαγκαδά, Νυμφόπετρα και Ν. Απολλωνία 

Στις περιοχές αυτές λειτουργούν εκτάσεις 24 στρεμμάτων 

Πλαστικών θερμοκηπίων με ακόμη 22 στρέμματα νέων μονάδων. 

Η συνολική παροχή γεωθερμικού νερού που χρησιμοποιείται είναι 

περίπου 20 m3/h με θερμοκρασία 20 °C ενώ η συνολικά 

βεβαιωμένη παροχή είναι 900 m3/h με θερμοκρασία 35-50 °C. Η 

εγκατεστημένη ισχύς είναι περίπου 4 MWth ενώ η ετήσια 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης των 800 ΤΙΠ. Η συνολική 

έκταση θερμοκηπίων που μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο 

γεωθερμικό δυναμικό υπολογίζεται σε 170 στρέμματα (Μπαλαράς, 

2οοοβ). 

• Εγκατάσταση: Πλαστικά θερμοκήπια 

Περιοχή : Ελαιοχώρια Χαλκιδικής 

Εγκατάσταση μιας πειραματικής μονάδας έκτασης 1.5 στρεμμάτων 

"lΤλαστικών θερμοκηπίων. Σε ένα πειραματικό θερμοκήπιο 21 Ο m2 το 

Υεωθερμικό νερό κυκλοφορεί στο διπλό πλαστικό κάλυμμα του 

θερμοκηπίου. Παράλληλα το γεωθερμικό ρευστό κυκλοφορεί και σε 
un-όγειους πλαστικούς σωλήνες, αποδίδοντας θερμότητα στο 

έδαφος και προς τις ρίζες των φυτών. 
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Στην κοινότητα των Ελαιοχωρίων υπάρχουν δύο παραγωγικές 

γεωτρήσεις με θερμοκρασία γεωθερμικού νερού 34 °C και παροχή 

300-600 m3/h. Η ετήσια εξοικονόμηση ενεργείας από το γεωθερμικό 

σύστημα είναι περίπου 50 ΤΙΠ. Επίσης στην κοινότητα Ν. Εφέσου 

υπάρχει ακόμη μια παραγωγική γεώτρηση με θερμοκρασία ρευστού 
4
0 °C και παροχή 400 m3/h. Με τις επικρατούσες συνθήκες η 

Προβλεπομένη έκταση που θα μπορούσε να καλυφθεί με 

γεωθερμικά θερμοκήπια υπολογίζεται σε 100 στρέμματα 

(Μπαλαράς, 200Οβ). 

• Εγκατάσταση: Πλαστικά θερμοκήπια 

Περιοχή: Μήλος 

Χρησιμοποιώντας το χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικό πεδίο του 

νησιού, έχουν δημιουργηθεί σε έκταση 6 στρεμμάτων πλαστικά 

θερμο · · · · 40 °C κηπια. Η θερμοκρασία του γεωθερμικου νερου ειναι και 

μικρής παροχής 3 m3/h που αντλείται από αβαθές πηγάδι. Λόγω 

της Χαμηλής θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού επιλέχθηκε η 

απλή και σχετικά με άλλα συστήματα, φθηνότερη λύση της 

θέρμανσης με επιδαπέδιο σύστημα (Σχήμα 3.19). Το ρευστό 
διοχετ , , 

ευεται στο θερμοκήπιο από δύο πρωτευοντες αγωγούς 

σχήματος U και διαμοιράζεται σε πλαστικούς σωλήνες σπιράλ, 
μικρη· ς δ , , θ , , , 

ιαμετρου, που ειναι τοπο ετημενοι κατα μηκος των 

ΥΡαμμών φύτευσης. Η χρησιμοποίηση των πλαστικών σωλήνων 
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απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και περιορίζεται σε εφαρμογές με 

χαμηλές θερμοκρασίες 55-60 °C και στην πίεση λειτουργίας που 

έχει προδιαγραφεί. Το νερό στην έξοδο, συλλέγεται και απάγεται 

σε θερμοκρασία 29 °c. Το σύστημα αποδίδει 100000 

kCaΙ/h/στρέμμα με ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και για τις 

περιόδους που η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το 

μηδέν (-2 °C). Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας είναι περίπου 250 

ΤΙΠ. Μελετάται επίσης η δημιουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και 

μονάδας αφαλάτωσης του υφάλμυρου γεωθερμικού νερού. Το 

γεωθερμικό ρευστό στην έξοδό του διοχετεύεται σε τάφρο 

διαστάσεων 2 χ 3 m, με πυθμένα από χαλίκια περλίτη. Η γεωλογία 

του υπεδάφους και η ποιότητα του γεωθερμικού ρευστού επιτρέπουν 

την επανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα (Μπαλαράς, 
2ΟΟΟβ). 

Σ)(ήμα 3.19 Επιδαπέδιοι σωλήνες θέρμανσης. 
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3.6.2 Ιχθυοκαλλιέργειες 

Εγκατάσταση: ιχθυοκαλλιέργεια 

Περιοχή: Alamosa, Colorado, ΗΠΑ 

Η χρήση της γεωθερμίας μπορεί να επεκταθεί και στον τομέα 

της ιχθυοκαλλιέργειας, για τη θέρμανση του νερού της λίμνης. 

Διάφορες επιτυχείς εφαρμογές υπάρχουν για την εκτροφή σολομών 

και την καλλιέργεια χελιών (Σχήμα 3.20). 

Η επιθυμητή θερμοκρασία σε τέτοιου είδους εφαρμογές στη 

λίμνη εκτροφής είναι 12-32 °c, ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος. 

Επιτυγχάνεται συνήθως με την απευθείας τροφοδότηση ζεστού 

νερού μέσα στη λίμνη, θερμοκρασίας 25-35 °C. 

tχημα 3.20 Ιχθυοκαλλιέργεια με χρήση γεωθερμίας. 
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Η μονάδα του Σχήματος 3.20 χρησιμοποιεί 3 γεωθερμικά πηγάδια 

χαμηλής ενθαλπίας, των οποίων το βάθος είναι 600 m (Μπαλαράς, 

20ΟΟβ). 

Η θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών είναι 40.5, 29.5 και 21 

°C αντίστοιχα για κάθε μια από τις πηγές, οι οποίες όλες έχουν 

αρτεσιανή ροή. Το πηγάδι με την θερμοκρασία των 40.5 °C 

Χρησιμοποιεί μια υποβρύχια αντλία με παροχή 3 m3 το λεπτό. Το 

νερό αφού χρησιμοποιηθεί, επιστρέφεται σε ένα παραπλήσιο μικρό 

ποτάμι (Μπαλαράς, 2000β). 

Το δυναμικό της εγκατάστασης είναι 20-45 χιλιάδες κιλά ψαριών 

τον Χρόνο. Η περίοδος ανάπτυξης των ψαριών είναι 1 0-12 μήνες. 

Το ζεστό νερό που απαιτείται για μια ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να 

Προέρχεται από πηγή χαμηλής ενθαλπίας ή από άλλες χρήσεις 

ό~τως το απορριπτόμενο νερό από την θέρμανση θερμοκηπίων, 

άρα συνδυασμός λειτουργίας θερμοκηπίου με ιχθυοκαλλιέργεια 
(Μ~ταλαράς, 2000β). 

Στην κεντρική Ιταλία (Castelnuoνo) λειτουργεί κλειστή μονάδα 
'<αλλ · ιεργειας χελιών με χρήση γεωθερμικών ρευστών. Η 

θερμοκρασία του νερού εκτροφής διατηρείται στους 25 °C μέσω 
εναλλακτών θερμότητας, που μεταφέρουν τη θερμότητα από το 

Υεωeερμικό ρευστό στο νερό εκτροφής. Η μονάδα έχει δυνατότητα 
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20 τόνων ετησίως και η εξοικονόμηση ενέργειας, σε εκτιμήσεις του 

έτους 1996, ανερχόταν σε 17600 €ετησίως (Φυτίκας κ.ά., 1996). 

Τα γεωθερμικά ρευστά μέσης (με θερμοκρασία 100-150 °C) και 

χαμηλής (με θερμοκρασία 25-100 °C) ενθαλπίας μπορούν να 

ΧΡησιμοποιηθούν για εφαρμογές στον αγροτικό τομέα. Για 

παράδειγμα, στη θέρμανση θερμοκηπίων απαιτούνται 

θερμοκρασίες μέχρι 80 °c, ενώ σε ιχθυοκαλλιέργειες 20-25 °C. 

Σύμφωνα με μελέτη στην περίπτωση γυάλινου θερμοκηπίου 

συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων όπου καλλιεργούνται 

τριαντάφυλλα, τα απορριπτόμενα νερά μπορούν και θερμαίνουν 

μια δεξαμενή χελιοτροφείου συνολικού όγκου 500 m3 (Καρύτσας, 

1994). 

Η θερμοκρασία του απορριπτόμενου νερού από διάφορες άλλες 

ΧΡήσεις είναι περίπου 30 °c. Η θερμοκρασία αυτή είναι 

ικανοποιητική, εάν η σύσταση του γεωθερμικού νερού επιτρέπει 

την απευθείας σε αυτό εκτροφή ψαριών. 

flεv συνιστάται η ανάκτηση θερμότητας λόγω πολύ χαμηλών 
0110δόσεων και υψηλού κόστους. Η ανάκτηση θερμότητας θα 

μ~τορούσε να γίνει σε εφαρμογές με γεωθερμικά ρευστά σε 

υψηλότερη θερμοκρασία. 
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Εάν το γεωθερμικό ρευστό προέρχεται από απευθείας γεώτρηση, 

τότε θα πρέπει να μειωθεί η θερμοκρασία του με μίξη γλυκού ή 

θαλασσινού νερού. Επειδή οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για 

εκτροφή ψαριών σε υπερεντατικά συστήματα είναι μεγάλη, 

συγκριτικά με την παροχή μιας τυπικής γεώτρησης, η εξεύρεση 

Υλυκού νερού για πρόσμιξη και συνεπώς αχρήστευση του, είναι 

μάλλον δύσκολη και θα πρέπει να αποκλεισθεί για ομαδικά 

εκτροφεία. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης θαλασσινού νερού 

είναι συνεπώς πιο ελκυστική, ιδιαίτερα εάν η εγκατάσταση είναι 

μέσα στη θάλασσα. Στην περίπτωση που η καλλιέργεια είναι στη 

ξηρά, τότε πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος άντλησης και 

μεταφοράς του νερού. Απαιτείται βέβαια να κατασκευασθούν 

ειδικές δεξαμενές ψύξης που έχουν σαν αποτέλεσμα αύξηση του 
Κ' 
οστους κατασκευής, κυκλοφορίας και ανακυκλοφορίας του νερού 

(Μπαλαράς, 2000β). 

Υ~τάρχει η δυνατότητα η εκτροφή να γίνεται τους μήνες που αφθονεί 
το α , , 

πορριπτόμενο νερό, σε υπερεντατικο συστημα, και τους 

U1Τόλοιπους μήνες σε εντατικό ή ημι-εντατικό σύστημα σε 
θαλ · 

ασσιες περιοχές. Σε υπερεντατικά ιχθυοτροφεία απαιτείται 

σuνεχής διάθεση νερού. Κατά τους χειμερινούς μήνες, το νερό 

μ~τορεί να προέρχεται επίσης από τα θερμοκήπια. Συνεπώς, εάν 

U1Τάρχει συνδυασμός εφαρμογών, το δυναμικό των γεωθερμικών 
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υδάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει τις μεγάλες 

απαιτήσεις νερού, στα θερμοκήπια, την ιχθυοκαλλιέργεια και 

όποιες άλλες δραστηριότητες (Μπαλαράς, 2000β). 

3.6.3 Αφαλάτωση 

Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της γεωθερμίας στη χώρα μας, 

ιδιαίτερα στις άνυδρες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, 

αποτελεί η θερμική αφαλάτωση θαλασσινού νερού με στόχο την 

απόληψη πόσιμου. Η σπουδαιότητα τέτοιων εφαρμογών στα νησιά 

του Αιγαίου, ειδικά σε αυτά που αναπτύσσονται τουριστικά, είναι 

μεγάλη δεδομένου ότι, σε πολλά από αυτά, το νερό μεταφέρεται με 

υδροφόρα πλοία, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους 

του. Η αφαλάτωση είναι πράγματι μια διεργασία με υψηλή 

ενεργειακή συμμετοχή, που ξεπερνά το 50% του κόστους παραγωγής 

Του νερού . Έτσι η εξασφάλιση φθηνής ενέργειας όπως είναι συνήθως 

η vεωθερμική, έχει προφανώς πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού μπορεί να γίνει εύκολα, χωρίς 
ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα, με τη χρήση νερού 60-100 °C. 

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού με γεωθερμικά ρευστά μπορεί να 
Υίνει με τη μέθοδο της πολυσταδιακής εξάτμισης εν κενώ. Για να είναι 

οικονομικά συμφέρουσα η αφαλάτωση πρέπει η θερμοκρασία των 
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γεωθερμικών ρευστών να είναι τουλάχιστον 60 °C. Η θερμοκρασία 

απόρριψης υπολογίζεται στους 40-50 °C (Μπαλαράς, 2000β). 

Για παράδειγμα, η αφαλάτωση θαλασσινού νερού με γεωθερμικά 

ρευστά 75 °C και παροχή 100 m3/h, μπορεί να αποδώσει 600 m3 

νερού την ημέρα, σε οκτώ φάσεις. Το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης 

είναι 1,614,086 €και κόστος αφαλάτωσης 1 €/m3 (Μπαλαράς, 2000β). 

Η αφαλάτωση με πετρέλαιο ή ηλεκτρικό ρεύμα ανεβάζει το κόστος 

παραγωγής του αφαλατωμένου νερού σε 2.5-3 €/m3
. Στο ίδιο κόστος 

κυμαίνεται και το νερό που μεταφέρεται σε πολλές νησιωτικές 

περιοχές. 

Στην Κίμωλο έχει γίνει ήδη μία μελέτη για την αφαλάτωση νερού 

με γεωθερμική ενέργεια. Η μελέτη αυτή γίνεται με χρηματοδότηση 

από την Ε. Ε. κατά 40%. Εκτιμάται ότι θα παράγει 200 m3/ημέρα και 

το Κόστος του παραγόμενου αφαλατωμένου νερού θα είναι 1 €/m3 

νια 5 χρόνια, όπου προβλέπεται να γίνει και η απόσβεση του 

Κόστους, ενώ στη συνέχεια θα μειωθεί αισθητά το κόστος του 

τrαραγόμενου νερού (Ενέργεια, 1996). 
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3.6.4 Τηλεθέρμανση 

Μια άλλη παγκοσμίως διαδεδομένη χρήση της γεωθερμίας είναι η 

θέρμανση οικισμών και οικιστικών συγκροτημάτων. Η εφαρμογή 

αυτή ονομάζεται «τηλεθέρμανση οικισμών», διότι η πηγή 

θερμότητας βρίσκεται μακριά από το χώρο χρήσης της. Η 

θερμική ενέργεια που δεσμεύεται από τη γεωθερμική πηγή 

διοχετεύεται προς τους χρήστες με τη βοήθεια ενός δικτύου 

αγωγών. Οι εσωτερικοί χώροι των κτιρίων θερμαίνονται μέσω 

τοπικά εγκατεστημένων εναλλακτών θερμότητας, οι οποίοι 

τροφοδοτούνται με το ρευστό μεταφοράς της θερμότητας που 

κυκλοφορεί στο δίκτυο. Στην Ελλάδα , δεν έχουν αναπτυχθεί 

ακόμα τέτοιου είδους εφαρμογές αξιοποίησης της γεωθερμίας, αν 

και υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες. 

p--_χ, ~-=--~~~~~~--:-~
ημα 3.21 Γήινοι εναλλάκτες θερμότητας. 
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Η γεωθερμία μπορεί ακόμη να έχει εφαρμογή στη θέρμανση ή/και 

Ψύξη κτιρίων, θερμοκηπίων και άλλων εγκαταστάσεων με χρήση των 

αντλιών θερμότητας, δηλαδή χωρίς την καθαυτήν εκμετάλλευση 

Κάποιας γεωθερμικής πηγής. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται 

για το σκοπό αυτό ονομάζονται γήινοι εναλλάκτες θερμότητας 

(Σχήμα 3.21) και αποτελούνται από μία αντλία θερμότητας και 

σωληνώσεις, οι οποίες τοποθετούνται στο υπέδαφος. 

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η σταθερή θερμοκρασία που 

επικρατεί εκεί. Με ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί η 

γεωθερμική ενέργεια της γης σε οποιαδήποτε περιοχή, χωρίς να είναι 

αναγκαία η ύπαρξη ανωμαλίας της γεωθερμικής βαθμίδας. 'Ετσι, τα 

συστήματα αυτού του είδους μπορούν να βρουν εφαρμογή σε 

οποιαδήποτε τοποθεσία 

διαδεδομένα διεθνώς. 

και, για το λόγο αυτό, είναι πολύ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος παραγωγής θερμικής 

ενέργειας από τη γεωθερμία κυμαίνεται μεταξύ 0.003 και 0.023 €ανά 

kVVh ενώ το αντίστοιχο κόστος παραγωγής της από συμβατικά 
Καύσιμα είναι περίπου Ο.041 € ανά kWh. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, 

το Κόστος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, αλλά είναι εμφανές 

ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για οικονομικά συμφέρουσα 
εκμετάλλευση της γεωθερμίας για την παραγωγή θερμότητας. Ο 
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σημαντικότερος παράγοντας επηρεασμού του κόστους παραγωγής 

με τις συμβατικές μεθόδους, είναι η τιμή του καυσίμου, ενώ στην 

περίπτωση της γεωθερμίας κυρίαρχο ρόλο παίζουν η θερμοκρασία 

του γεωθερμικού ρευστού, το κόστος διάνοιξης της γεώτρησης, 

Καθώς και αυτό της άντλησης (ΚΑΠΕ, 1998). 

Στη Γαλλία θερμαίνονται πάνω από 30000 κατοικίες, ενώ στη 

Σουηδία, θερμαίνονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα με αντλίες 

θερμότητας και την, αξιοποίηση νερών θερμοκρασίας 15-18 °C. 

Συγκεκριμένα, στο Montreuil της Γαλλίας, ένα κτιριακό 

συγκρότημα γραφείων, με συνολική επιφάνεια 80000 m2 

θερμαίνεται και κλιματίζεται με αντλίες θερμότητας οι οποίες 

εκμεταλλεύονται το νερό ρηχού υδροφόρου ορίζοντα, θερμοκρασίας 
1
6-19 °C. Με παρόμοιο τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες του μεγάρου 

της Ε.Ε. στο Στρασβούργο (Μπαλαράς, 2000β). 

Συνεπώς είναι εμφανές ότι τέτοιου είδους συστήματα μπορούν να 

εφαρμοσθούν με επιτυχία και σε περιοχές της Ελλάδας. Στην 

Ιραϊανούπολη 'Εβρου, για παράδειγμα, έχει γίνει μελέτη για την 
τηλεθέρμανση κτιρίων. 
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3.6.5 Εκμετάλλευση της γεωθερμίας στα κτίρια 

• Εγκατάσταση: Κατοικία Elm, NJ., ΗΠΑ 

Η κατοικία χρησιμοποιεί μια γεωθερμική αντλία θέρμανσης/ψύξης, 

για να καλύπτει τις ανάγκες σε περιόδους που τα άλλα παθητικά 

και ενεργητικά ηλιακά συστήματα δεν μπορούν να καλύψουν τα 

φορτία και για ψύξη το καλοκαίρι. Το γεωθερμικό σύστημα 

Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού της πισίνας. Η 

κατοικία επίσης διαθέτει 1 Ο επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες για την 

παραγωγή ζεστού νερού. Η νότια πλευρά της κατοικίας διαθέτει 

αρκετά ανοίγματα για μεγιστοποίηση των άμεσων ηλιακών κερδών 

(Παθητικό σύστημα θέρμανσης). Τα ανοίγματα σκιάζονται από την 

Προβολή της κεκλιμένης στέγης έτσι ώστε αυτά να σκιάζονται το 

Καλοκαίρι (Μπαλαράς, 2000β). 

Η Ποσότητα θερμικής ενέργειας που παράγει η γεωθερμική αντλία 

σε σχέση με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει 

είναι συνήθως 3.5-1 ο kWh, ενώ για τις αντλίες θερμότητας με πηγή 

αέρα είναι μικρότερη από 2.5 kWh, ανάλογα με τη θερμοκρασία του 

Περιβάλλοντος. Η μεταβολή της απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας 

'ΤΤαραμένει σταθερή. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

επομένως είναι πολύ χαμηλότερο (Μπαλαράς, 2000β). 
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• Εφαρμογή γεωθερμικού συστήματος στην Ελλάδα 

Σε συνεργασία με το ΕΜΠ μελετήθηκε και κατασκευάστηκε, τα έτη 

1992 και 1993 αντίστοιχα, πιλοτικό σύστημα θέρμανσης - ψύξης και 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κατοικίας 255 m2 στον Άγιο 

Δημήτριο Κορωπίου Αττικής, με αντλία θερμότητας και γεωθερμικού 

εναλλάκτη στα 60 m. Η κατοικία αποτελείται από δύο διαμερίσματα, 

ένα ισόγειο, εμβαδού 130 m2 και ένα στον πρώτο όροφο, εμβαδού 
1
25 m

2
. Η ισχύς των αναγκών θέρμανσης των δύο διαμερισμάτων 

υπολογίστηκε σε 15 kW (Παπαγεωργάκης, 1997). 

Το τμήμα του γεωθερμικού εναλλάκτη τροφοδοτεί την αντλία με νερό 

σταθερής θερμοκρασίας 18 °C. Η αντλία θερμότητας νερού -

νερού παράγει ζεστό νερό 50 °C για θέρμανση, κρύο νερό 1 Ο °C 

νια Ψύξη και ζεστό νερό 50 °c για το λέβητα, σε όλη τη διάρκεια 

του έτους. Όταν υπάρχει ανάγκη για δροσισμό και για παραγωγή 

ζεστού νερού, όπως συμβαίνει το καλοκαίρι, τότε γίνεται 

συμπαραγωγή ψύξης και ζεστού νερού. Η εγκατάσταση 

εξυπηρετεί και τις δύο χρήσεις με συντελεστή απόδοσης μέχρι 

θ:1, δηλαδή ο συμπιεστής της αντλίας θερμότητας καταναλώνει 

ηλεκτρική ενέργεια ίση με το 1 /8 περίπου της συνολικής 

ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση. Το σύστημα έχει 

μικρότερα έξοδα συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από 

το σύστημα νερού-αέρα ή αέρα-αέρα. Η ετήσια κατανάλωση 
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Ρεύματος για το συμπιεστή και τους κυκλοφορητές είναι 50% 

μικρότερη (Παπαγεωργάκης, 1997). 

Για μία κατοικία ή ένα χώρο εργασίας θερμαινόμενου εμβαδού 
150 m

2 η απαραίτητη γεωθερμική εγκατάσταση κόστιζε, το έτος 
1997 περίπου 10000 €. Η ανάλυση του κόστους περιλαμβάνει: 

Γεώτρηση 150 m και γεωθερμικό εναλλάκτη αξίας 4500 €, αντλία 

θερμότητας 15 kW αξίας 2930 €, κλιματιστικά σώματα και 

σωληνώσεις αξίας 1500 €, λέβητα 200 lt αξίας 880 € και 

αυτοματισμούς αξίας 600 €, όλα κοστολογημένα με τιμές του έτους 

1997 (Παπαγεωργάκης, 1997). 
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3.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

• Μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με Βιομάζα 

Στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, το έτος 1998, κατασκευάστηκε μονάδα 

συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με Βιομάζα, ισχύος 

38,5 MWe με κόστος 69,000,000 στερλίνες. 

Το Καύσιμο που χρησιμοποιείται στην μονάδα είναι υπολείμματα ξύλου 

από τα δάση που βρίσκονται γύρω από το εργοστάσιο και ένα μικρό 

Ποσοστό εισάγεται από την Εσθονία. Το καύσιμο αποθηκεύεται σε 

Χώρο συνολικού όγκου 13000 ιη3 . Η τεχνολογία που εφαρμόζεται 

έχει βελτιστοποιηθεί, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε υγρασία του 

καυσίμου (55% υγρασία), συνεπώς δεν απαιτείται οποιαδήποτε 

ξήρανση. Το καύσιμο τροφοδοτείται κατευθείαν στο λέβητα όταν 

απαιτείται (Μπαλαράς, 2000β). 

Ο ατμολέβητας έχει ισχύ 122 MWth, πίεση ατμού 144 bar σε 

θερμοκρασία 540 °c. Χρησιμοποιούνται ηλεκτροστατικά φίλτρα για την 

κατακράτηση της τέφρας από τα εκπεμπόμενα καυσαέρια (απόδοσης 
99

·5%). Η τέφρα που συλλέγεται, επιστρέφεται πάλι πίσω στο δάσος 

Υια να διατηρείται η ισορροπία στα θρεπτικά στοιχεία. Η ισχύς της 

ηλεκτρογεννήτριας είναι 44 MWe, 1 Ο kV, και η ηλεκτρική ενέργεια που 

lΤαράγεται τροφοδοτείται στο δίκτυο. Μετά τη γεννήτρια, ο ατμός 

ε~τιστρέφει σε έναν εναλλάκτη όπου αποδίδεται θερμότητα για το 

δiκτuο τηλεθέρμανσης (ισχύος: 85 MWth). Η θερμοκρασία τοu νερού 
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που χρησιμοποιείται στο δίκτυο τηλεθέρμανσης είναι 90-120 °C, και 

επιστρέφει στους 40-60 °c (Μπαλαράς, 2000β). 

Η ετήσια παραγωγή ενέργειας, είναι περίπου 390 GWh θερμότητας 

και 160 GWh ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον Ιανουάριο έως τον 

Απρίλιο 1998, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τις 80 GWh. 

Η παραγόμενη θερμότητα αντικατέστησε τη χρήση πετρελαίου που 

υπολογίζεται σε 25000 m3 πετρελαίου ετησίως (264 GWh). Οι 

εκπομπές C02 μειώθηκαν κατά 73000 τόνους/ετησίως (Μπαλαράς, 

2ΟΟΟβ). 
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• Τηλεθέρμανση Κοινότητας Νυμφασίας, Αρκαδία 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες, που 

Προσφέρουν τα δασικά και γεωργικά υπολείμματα της χώρας στην 

οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βελτίωση, επιλέχθηκε η 

κοινότητα Νυμφασίας του νομού Αρκαδίας, για την εγκατάσταση της 

Πρώτης μονάδας τηλεθέρμανσης από αξιοποίηση της βιομάζας, 

γιατί στην περιοχή υπάρχουν υλοτομούμενα δάση, με σημαντικά 

υπολείμματα, που παραμένουν αναξιοποίητα, ενώ οι θερμοκρασίες 

του χειμώνα κατέρχονται κάτω από τους 15 °C (ΚΑΠΕ, 1996). 

Η μονάδα τηλεθέρμανσης κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το 

ΚΑΠΕ, το οποίο εξασφάλισε το 50% της απαιτούμενης επένδυσης, 

νια τη μονάδα παραγωγής και διανομής θερμότητας, μέχρι την 

Πόρτα του κάθε καταναλωτή της κοινότητας Νυμφασίας. Το ΚΑΠΕ 

συνέβαλε στην σύνταξη των σχετικών μελετών, στη δημοπράτηση 

του έργου, στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού 

Καθώς και στην αξιολόγηση των εγκαταστάσεων. Σκοπός του έργου 

είvαι η επίδειξη αξιοποίησης δασικών υπολειμμάτων που 

1Τροέρχονται από γειτονικό στην κοινότητα Νυμφασίας, δάσος 

ελάτων, με την κατασκευή πρότυπης μονάδας τηλεθέρμανσης. 

Λόγω της υψομετρικής θέσης του χωριού, ο χειμώνας είναι δριμύς 

Και μεγάλης διάρκειας, ενώ τα σπίτια παραμένουν κρύα παρά τη 

ΙJεγάλη, σχετικά, κατανάλωση καυσοξύλων. Βασικός σκοπός του 
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έργου ήταν από τη μία να εξασφαλίσει την απαιτούμενη θέρμανση 

κατοικιών και κοινοτικών κτιρίων, 80 κατοικιών και 600 m2 

κοινοτικών χώρων και από την άλλη να διασφαλίσει από φωτιές το 

δάσος, καθαρίζοντάς το και αξιοποιώντας το σαν μία τοπική και 

περιβαλλοντικά φιλική πηγή ενέργειας. Το έργο αποτελεί πρότυπο 

για παρόμοιες εφαρμογές σε κοινότητες και δήμους της χώρας, 

εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων, 

αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων και περιβαλλοντική 

βελτίωση. Με βάση τη διεθνή πρακτική και εμπειρία, το σύστημα 

Περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο και το σύστημα διανομής θερμού 

νερού, τrου αποτελείται από δύο βρόγχους. Η απόληψη θερμού 

νερού αττό τους καταναλωτές γίνεται με απευθείας σύνδεση από 

αναμονές που στεγάζονται σε υποσταθμούς. Σαν καύσιμη ύλη 

Χρησιμοποιούνται τρίμματα ξύλου, που προέρχονται από τεμαχισμό, 

σε ειδικό μηχάνημα, υποπροϊόντων υλοτομίας. Ο εξοπλισμός και τα 

κυριότερα μέρη του έργου (ΚΑΠΕ, 1996) είναι : 

• Ψιλοτεμαχιστής, για τον επιτόπιο τεμαχισμό κλαδιών, φλοιών 

και μη εμπορεύσιμης ξυλείας διαμέτρου μέχρι 23 cm σε μικρά 

τεμάχια ξύλου. 

• Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα χωρητικότητας 35 m3 , για τη 

φόρτωση και μεταφορά του θρυμματισμένου ξύλου από το 

δάσος στην αποθήκη ξήρανσής του. 
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• Στεγασμένη αποθήκη (χωρητικότητας 500 m3
), για την 

προσωρινή αποθήκευση και φυσική ξήρανση της βιομάζας. 

• Σιλό τροφοδοσίας με κοχλία για την προώθηση του υλικού 

στην εστία καύσης. 

• Εστία θερμαντικής απόδοσης 1200000 Κcal/ώρα 

αποτελούμενη από χαλύβδινο λέβητα. 

• Σύστημα αποκομιδής της τέφρας. 

• Αντλίες, κύρια και εφεδρική. 

• Δίκτυο κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ειδικούς, 

προμονωμένοuς, για την ελαχιστοποίηση των θερμικών 

απωλειών, σωλήνες. 

158 



• Μονάδα Συμπαραγωγής με Βιομάζα στα Βασιλικά Βοιωτίας 

Στην Ελλάδα, η πρώτη επιδεικτική μονάδα συμπαραγωγής με αξιο

ΤΤοίηση βιομάζας από υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, 

ττραγματοποιήθηκε στα Βασιλικά Βοιωτίας. Το εκκοκκιστήριο 

Παράγει 40000-50000 τόνους σύσποροu βαμβακιού και 6000 

τόνους βαμβακόλαδο, συγχρόνως με 4000-5000 τόνους 

απορριμμάτων με κατώτερη θερμογόνο δύναμη 3600 kcal/kg 

(Παπαγεωργίου, 1998). 

Αρχικά εγκαταστάθηκε ειδικός λέβητας καύσης υπολειμμάτων 

εκκοκκισμού για παραγωγή ατμού, δυναμικότητας 4χ106 kcal/h, 

αντικαθιστώντας τους καυστήρες πετρελαίου για την ξήρανση του 

βαμβακιού και τους λέβητες μαζούτ για τις θερμικές διεργασίες του 

σττορελαιουργείου. Η εξοικονόμηση καυσίμων έφτασε τα 300000 lt 

Πετρελαίου και 450000 ιt μαζούτ ανά εκκοκκιστική περίοδο. Στο 

δεύτερο στάδιο εγκαταστάθηκε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 500 

kW, με ατμοστρόβιλο που τροφοδοτείται με τον παραγόμενο στο 

λέβητα ατμό. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
1 -35χ106 kWh και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών 

στην τταραγωγική διαδικασία (Παπαγεωργίου, 1998). 

nαρόμοιες εγκαταστάσεις για την καύση βιομάζας και παραγωγής 

ατμού έχουν γίνει στο εκκοκκιστήριο της 'Ενωσης Γεωργικών 

Συνεταιρισμών Γιαννιτσών, στα εκκοκκιστήρια της 'Ενωση 
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Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας-Τυρνάβου-Αγιάς στο 

Μελισσοχώρι και στον Αγ . Γεώργιο Λάρισας (Μπαλαράς, 2000β) . 
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3.8 Εκμετάλλευση Αστικών Αποβλήτων 

• Κέντρο επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στην Ψυττάλεια 

Τον Ιούνιο του 1998, υπεγράφη σχετική σύμβαση για την παραγωγή 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση βιοαερίου, στο 

Κέντρο επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ψυττάλειας. Το Κέντρο 

επεξεργάζεται τα 700000 m3/ ημέρα αστικών λυμάτων της Αθήνας. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, η μονάδα θα εκμεταλλεύεται 

ημερησίως τα 65000 m3 βιοαερίου που θα παράγεται από την 

Χώνευση της λάσπης. Το βιοαέριο θα χρησιμοποιηθεί για την 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται σε 53 GWh και θα 

Καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου, ώστε να είναι ενεργειακά 

αυτόνομο, ενώ το περίσσευμα θα πωλείται στη ΔΕΗ. Το έργο είναι 

τrροϋπολογισμού 11, 113, 719. 7 4 € (Μπαλαράς, 2000β). 

Επιπλέον το ΕΜΠ έχει αναπτύξει διάφορες πειραματικές 

μεθόδους παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια ζύμωση όπως 

ετrίσης και παραγωγής ασβέστη με καύση αστικών και γεωργικών 

uτrολειμμάτων (Μπαλαράς, 2000β). Από την ΕΤΒΑ έχουν γίνει 

μελέτες σκοπιμότητας για την αξιοποίηση και διαχείριση των 

αστικών απορριμμάτων στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Κω και 

Ρόδου (Μπαλαράς, 2000β). Μελέτη αξιοποίησης βιομηχανικών 
ατrοβλήτων για παραγωγή βιοαερίου έχουν γίνει και στην 

Καλαμάτα επίσης έχει γίνει μελέτη αξιοποίησης των αστικών 
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απορριμμάτων για παραγωγή λιπασμάτων στην Καλαμάτα και το 

Ηράκλειο, καθώς και μελέτη για την ίδρυση πυρολυτικής μονάδας 

παραγωγής ξυλάνθρακα από δασικά υπολείμματα στην Ευρυτανία 

(Μπαλαράς, 2000β) . Από το ΕΛΚΕΠΑ έγινε μελέτη κατασκευής 

μονάδων βιοαερίου από γεωργικά και αστικά απόβλητα. Από τα 

έργα σε λειτουργία, ξεχωρίζει η μονάδα παραγωγής ασβέστη με 

Καύση γεωργικών υπολειμμάτων στα Τρίκαλα, η μονάδα μηχανικής 

διαλογής υλικών στα Λιόσια και η μονάδα παραγωγής λιπασμάτων 

Και καύσιμης ύλης (Μπαλαράς, 2000β) . 
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• Σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων 

Με το σύστημα αυτό τα απορρίμματα δε μολύνουν πια το περιβάλλον, 

καθώς υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία, ανακυκλώνονται με βάση 

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαχωρίζονται, αδρανοποιούνται 

και «μεταμορφώνονται». Πρόκειται για μονάδες απορρόφησης και 

διαλογής, όπως οι «εξειδικευμένοι» σκουπιδοτενεκέδες και τα 

συστήματα που εξαφανίζουν τα πλαστικά. 

Απορρόφηση. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σε συγκροτήματα 

κατοικιών της σουηδικής εταιρείας Centralsug «ρουφάει» τα 

απορρίμματα ενός σπιτιού κατευθείαν από το σκουπιδοτενεκέ, 

Χρησιμοποιώντας ειδικές αντλίες κατά μήκος των σωληνώσεων. Μέσα 

σε 74 λεπτά, τα απορρίμματα βρίσκονται ήδη στο κέντρο διαλογής, 

έτοιμα για ανακύκλωση ή καταστροφή. Η εγκατάσταση, βέβαια, 

Πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτιρίου. Στις 

Πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα, η τιμή του συστήματος 

ανέρχεται στα 1000 € ανά οικογένεια, σε τιμές του έτους 2000 

(f=ocus, 2000). 

Πράσινο κουτί. ο διαχωρισμός των απορριμμάτων μπορεί να γίνει και 

με μικρά συστήματα όπως το Green Βοχ (Πράσινο Κουτί), το οποίο 

συμπιέζει και διαχωρίζει το πλαστικό, το αλουμίνιο, τον πολυεστέρα 

και τα άλλα απορρίμματα. 
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Κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους είναι και το σύστημα της 

εταιρείας Prothos, με κόστος 6456.35 €, τιμή του έτους. Ο διαχωρισμός 

γίνεται και στο σπίτι, με σκουπιδοτενεκέ τεσσάρων θηκών, ο οποίος 

διαθέτουν επιπλέον χώρο για απορρίμματα, όπως και για μπαταρίες 

Κ.λ.π. (FOCUS, 2000). 

Οργανικά απορρίμματα. Για την ανακύκλωση των οργανικών 

απορριμμάτων, όποιος διαθέτει κήπο μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 

ειδικό κάδο για να μετατρέψει τα φύλλα και τα αποφάγια σε 

λίπασμα. Ο κάδος λιπασματοποίησης της εταιρείας Gianazza είναι 

ταυτόχρονα και ζαρντινιέρα. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες, 

δείχνοντας σεβασμό προς το περιβάλλον, επιλέγουν αυτή την 

«επένδυση» για το χώρο στον οποίο ζουν (FOCUS, 2000). 
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3.9 Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα 

• Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Κοινότητας Αγγίστρου Σερρών: 

«Μέγας Αλέξανδρος» 

Στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όχι μακριά από το μεθοριακό 

σταθμό του Προμαχώνα, υλοποιήθηκε το πρώτο μικρό 

υδροηλεκτρικό έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας, το 

μικρό υδροηλεκτρικό έργο του Αγγίστρου, ως καρπός αρμονικής 

συνεργασίας της αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης «Μέγας 

Αλέξανδρος», του ΚΑΠΕ και ιδιωτών που χρηματοδότησαν ένα 

Τμήμα του έργου (ΚΑΠΕ, 1996). 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε, τόσο από το πρόγραμμα VALOREN, 

όσο και από ιδιωτικούς πόρους και άρχισε να λειτουργεί το 1994. Το 

σύνολο των προμελετών και των τεχνικών μελετών για την ίδρυση 

της Κοινοτικής Επιχείρησης «Μέγας Αλέξανδρος Αγγίστρου» έχει 

εκπονηθεί εξ' ολοκλήρου από τον Τομέα Μικρών Υδροηλεκτρικών 

του ΚΑΠΕ. Το έργο έχει ήδη αποπερατωθεί και λειτουργεί 

συνδεδεμένο με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο (ΚΑΠΕ, 1996). 

Η αμιγής Κοινοτική Επιχείρηση Αγγίστρου, σε συνεργασία με το 

ΚΑn Ε επιδιώκει τη δρομολόγηση της επέκτασης του σταθμού που 
λειτουργεί αλλά και τη δημιουργία και ενός δεύτερου μικρού 

υδροηλεκτρικού έργου στην Κοινότητα που θα αξιοποιήσει το 

δυναμικό ενός αλλού σημαντικού υδατορεύματος της περιοχής. 
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Το έργο αποσκοπεί στην ενεργειακή αξιοποίηση μέρους των 

παροχών των δύο υδατορρευμάτων, που φέρουν τις ονομασίες 

Μύλοι και Ρεματιά, μετά από κατάλληλες εκτροπές συνολικών 

οδεύσεων περίπου 2.5 km. Η προσαγωγή του ύδατος στη δεξαμενή 

φόρτισης από τα δύο υδατορρεύματα έγινε με στόχο την 

εκμετάλλευση υψομετρικής διαφοράς 40 m. 

Η εγκατεστημένη ισχύς του μικρού υδροηλεκτρικού έργου είναι 

ττερίπου 500 kW. ο υδροστρόβιλος του σταθμού είναι τύπου 

FRANcιs. Πρόκειται για σταθμό παραλληλισμένο στο ηλεκτρικό 
δίκτυο. 

Φυσικός ιδιοκτήτης του έργου είναι η Κοινότητα Αγγίστρου Νομού 

Σερρών. Τη διαχρονική επιστημονική εποπτεία, την παρακολούθηση 

της λειτουργίας και την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου έχει 

το ΚΑΠΕ. Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτιστοποίησης των 

υδροδυναμικών χαρακτηριστικών και επιδόσεων του σταθμού, το 

ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει κατάλληλο σύστημα SCADA και 

Κατάλληλο σύστημα τηλεδιαχείρησης. 

• Μικρό Υδροηλεκτρικό 'Εργο Δήμου Ξάνθης 

ίον Ιούλιο του έτους 1996 εγκαινιάσθηκε το μικρό υδροηλεκτρικό 

έργο του Δήμου Ξάνθης, που κατασκευάστηκε στην δυτική 

ΤΤροσαγωγό διώρυγα του Νέστου, σε απόσταση 12 km περίπου από 

τον Ποταμό Νέστο. 
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Στα πλαίσια αυτού του έργου κατασκευάστηκε μία παράκαμψη της 

αρδευτικής διώρυγας μήκους περίπου 200 m προκειμένου να γίνει 

εκμετάλλευση της συνολικής πτώσης των 9.5 m για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη λειτουργία του σταθμού δεν 

κατασκευάστηκε τεχνητή λίμνη η οποία πιθανόν να είχε επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, αλλά ο υδροηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί με το 

νερό της αρδευτικής διώρυγας (Ενέργεια, 1996α). 

Ο υδροστρόβιλος του σταθμού είναι ΚΑΡLΑΝ τύπου S, με ισχύ 

εξόδου σε πλήρες φορτίο 938 kW (Ενέργεια, 1996α). 
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• Ενδεικτικά Μικρά Υδροηλεκτρικά 'Εργα στο δίκτυο μεταφοράς 

νερού της ΕΥ ΔΑΠ εγκατεστημένης ισχύος 1.45 MW 

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή δύο μικρών 

υδροηλεκτρικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.45 MW, 

στις θέσεις Κίρφης και Ελικώνα του δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Το έργο 

ενσωματώνει ειδικής φύσης χαρακτηριστικά, που το καθιστούν 

εν δει κτι κό/πιλοτι κό. 

Συγκεκριμένα: 

• για πρώτη φορά στην Ελλάδα εγκαθίσταται μικρό 

υδροηλεκτρικό έργο σε δίκτυο μεταφοράς νερού εταιρείας 

υδροδότησης αντικαθιστώντας έργο κατανάλωσης ενέργειας του 

δικτύου με έργο παραγωγής αξιοποιήσιμης από την εταιρεία 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

• το κόστος μελέτης και κατασκευής του έργου καλύφθηκε από 

το ΚΑΠΕ μέσω του προγράμματος ΕΠΕ, ενώ μετά την 

εγκατάσταση των μικρών υδροηλεκτρικών, υπεύθυνος φορέας 

νια τη λειτουργία τους είναι η ΕΥ ΔΑΠ, που θα επωφελείται από 

το κόστος εξοικονομούμενης ή πωλούμενης ενέργειας στη ΔΕΗ. 

Ποσοστό από αυτό το οικονομικό όφελος, θα αποδίδεται από την 

ΕΥΔΑn στο ΚΑΠΕ, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του κόστους 

κατασκευής του έργου (χρηματοοικονομικό σχήμα ΧΑΤ-
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χρηματοδότηση από τρίτους), ο προϋπολογισμός του οποίου 

ήταν 2, 142,334 € (CRES, 2003). 
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4.1 ΕIΣΑΓΩΓΗ 

Μετά την ανάλυση των διάφορων μορφών των ΑΠΕ παρουσιάζονται 

Προτάσεις για την εφαρμογή των ΑΠΕ στη σύγχρονη δόμηση στον 

Ελλαδικό χώρο, είτε σε μεμονωμένες κατοικίες-πολυκατοικίες, είτε 

σε νεόκτιστους οικισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ποιες από αυτές 

μπορούν να εφαρμοστούν με βάση τα σημερινά . δεδομένα 

(οικονομικά, τεχνολογικά κλπ.). 

Στην οικολογική δόμηση λοιπόν εκτός από τη βιομάζα, τα αστικά

vεωργικά και ζωικά απόβλητα και τη γεωθερμία, που μπορούν να 

Χρησιμοποιηθούν .σε όλες τις χώρες για παραγωγή ενέργειας, στην 
Γ 

Ελλάδα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκμετάλλευση της 

αιολικής και της ηλιακής ενέργειας καθότι λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης η Ελλάδα διαθέτει υψηλό αιολικό δυναμικό και μεγάλη 

διάρκεια ηλιοφάνειας. 

Δεδομένου ότι 0 κτιριακός τομέας καλύπτει το 29% περίπου της 

συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας, είναι άμεσα 

αντιληπτή η σημασία μίας ευρείας εφαρμογής συστημάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Παράλληλα επιτυγχάνεται 

εξοικονόμηση χρημάτων και καθαρότερο περιβάλλον. Τη φιλοσοφία 

αuτη ενισχύει το ΥΠΕΧΩΔΕ με το σχέδιο που φέρει την ονομασία 

«Ενέργεια 2000», το οποίο περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές, 

Χαμηλότοκα δάνεια και εξαίρεση των συστημάτων εξοικονόμησης 
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ενέργειας από το συντελεστή δόμησης. Το σχέδιο αυτό ανατρέπει 

την έως τώρα κατάσταση και πρακτική που ισχύει για την κατασκευή 

κτιρίων, αφού προβλέπει τροποποιήσεις στο Γενικό Οικοδομικό 

Κανονισμό, τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών 

διατάξεων, καθιερώνει την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης για την 

έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς και οικονομικά κίνητρα για τα 

Κτίρια που εξοικονομούν ενέργεια, είτε νεόδμητα, είτε υφιστάμενα. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τρία παραδείγματα οικολογικής δόμησης 

και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής: ένα σε αστική περιοχή, ένα σε 

νησιωτική περιοχή και ένα στη Βόρεια Ελλάδα. 
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4
·2 ΚΑ ΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Περιγραφή του έργου 

Η κατοικία θα βρίσκεται στα Σπάτα σε οικόπεδο 400 m2 , θα 

α~τοτελείται από 5 ορόφους, με δύο διαμερίσματα ανά όροφο, 100 

rn
2 

στον 1° όροφο το καθένα , 95 m2 στο 2° όροφο, 90 m2 στο 3° 

όροφο , 85 m2 στον 4° όροφο και 80 m2 στον 5° όροφο , που θα 

εξu~τηρετούv τετραμελείς οικογένειες , με υπόγειο χώρο στάθμευσης 

και εγκατάστασης των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 

Τruλωτή και δώμα . Παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη για το 

σχεδιασμό είναι η εκμετάλλευση του μεσογειακού τύπου κλίματος 

νια την εξοικονόμηση ενέργειας, ο προσανατολισμός του κτιρίου και 

η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης και παραγωγής 
εν· εργειας (Σχήμα 4.1 ). 

rενικ ~ 
η περιγραφή του κτιρίου 

Τ 0 Κτίριο θα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
ηλιακή ακτινοβολία έχοντας νότιο προσανατολισμό , τα περισσότερα 
και με λ . , , . 

να υτερα ανοίγματα θα βρfσκονται στη νοτια οψη , ενω στη 

βόρεια , ανατολική και δυτική όψη τα ανοίγματα θα μικραίνουν έτσι 
ώστε να λειτουργούν σαν φράγμα στον πνέοντα , κατά τη ψυχρή 
rrερίοδο, άνεμο. Τα ανοίγματα της νότιας όψης θα καταλαμβάνουν 
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το 50% της όψης αυτής και όλα θα αποτελούνται από διπλά 

υαλοστάσια με ανοιγόμενα παράθυρα για την επίτευξη φυσικού 

φωτισμού και αερισμού, κάτι που επιτυγχάνεται και με την κατά το 

δυνατό διαμπερή τοποθέτηση των ανοιγμάτων προκειμένου να 

δημιουργείται ρεύμα αέρα. Επίσης θα προστατεύονται με μονωμένα 

ΡΟλλά αλουμινίου που θα προσφέρουν επιπλέον σκίαση αφού οι 

τέντες θα έχουν τον πρωταρχικό ρόλο. 

Επιπρόσθετα για τηv καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής 

ακτινοβολίας όσο κινούμαστε προς τους επάνω ορόφους θα έχουμε 

μείωση της κάλυψης στη νότια όψη κατά δέκα τετραγωνικά μέτρα σε 

Κάθε όροφο, που αντιστοιχεί σε πέντε τετραγωνικά μέτρα για κάθε 

διαμέρισμα ενώ 01 βεράντες θα διατηρούν τις ίδιες διαστάσεις σε 

Κάθε όροφο. 'Ετσι επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη επιφάνεια 

Προσπίπτουσας ακτινοβολίας καθώς μειώνουμε τη σκίαση της 

νότιας όψης. 

Ο σκελετός της κατασκευής θα αποτελείται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα μονωμένο εξωτερικά με συνδυασμό ηρακλίτη και 

διογκωμένης πολυστερίνης (ΗΕRΑΤΕΚΤΑ), ένα μονωτικό υλικό που 

αποτελείται από δύο κοινές πλάκες ηρακλίτη που περιέχουν 

ανάμεσά τους διογκωμένη πολυστερίνη. Το υλικό αυτό προσφέρει 

θερμομόνωση και ηχομόνωση. Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές 

τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από ALFABLOCK (εξαιτίας του 
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μικρού ειδικού βάρους, λιγότερο από το μισό των συμβατικών 

τούβλων, και επειδή προσφέρει εκπληκτική θερμο-ηχομόνωση). Οι 

εξωτερικές τοιχοποιίες θα μονωθούν με πολυουρεθάνη ενώ οι 

εσωτερικές απλώς θα επιχριστούν, καθότι το ALFABLOCK 

τrροσφέρει πολύ καλή θερμο-ηχομόνωση. Η πλάκα της πυλωτής 

στο κάτω μέρος της θα επιχριστεί και στο επάνω μέρος θα μονωθεί 

με διαδοχικά στρώματα εξιλασμένης πολυστερίνης, αφρομπετόν και 

στεγανοττοίησης. Τα δάπεδα των διαμερισμάτων θα έχουν ως 

μόνωση αφρομπετόν. Τέλος, η ταράτσα θα μονωθεί διαδοχικά με 

φράγμα υδρατμών, σπρέι πολυουρεθάνης, ασφαλτικό γαλάκτωμα, 

κοτετσόσυρμα και γαρμπιλομπετόν. Σε όλη την έκταση της ταράτσας 

θα γίνει φυτική διαμόρφωση με χλοοτάπητα, έτσι η βλάστηση που 

θα αναπτυχθεί, θα προστατεύει το κτίριο από υπερθέρμανση το 

καλοκαίρι και θα μειώνει τις θερμικές απώλειες το χειμώνα. 

Συστήματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας 

Ένα αττό τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι ο ηλιακός 

Τοίχος ή "τοίχος Trombe". Ο τοίχος αυτός συνδυάζει συλλογή, 

αττοθήκευση και μετάδοση της ηλιακής ενέργειας σε έναν 

υαλόφραχτο τοίχο. Αποτελείται από τρία μέρη: ένα συμπαγή τοίχο 

μεγάλης θερμοχωρητικότητας από σκυρόδεμα, μία απορροφητική 

εττιφάνεια ττ.χ. μία επιφάνεια με μαύρη επίχριση και ένα κάλυμμα 
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από διαφανές μονωτικό υλικό. Η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά το 

διαφανές υλικό και απορροφάται από τη μαύρη επιφάνεια, με 

αποτέλεσμα η θερμότητα να αποθηκεύεται στον τοίχο κατά τη 

διάρκεια της μέρας και να ελευθερώνεται στο εσωτερικό του κτιρίου 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν ο τοίχος μάζας αερίζεται φυσικά ή 

μηχανικά, η ηλιακή ενέργεια μεταδίδεται πιο γρήγορα στο κτίριο και 

με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η τοποθέτηση των τοίχων 

"Trombe" θα γίνει στη νότια , την ανατολική και δυτική πλευρά του 
κτιρίου. 

Το κυριότερο σύστημα παραγωγής ενέργειας που θα τοποθετηθεί 

είναι τα Φ/8 συστήματα, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο 

έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος τους αφού δεν θα απαιτούνται 

συσσωρευτές και ταυτόχρονα όταν θα υπάρχει πλεόνασμα παραγω

γής ενέργειας ο μετρητής γυρνάει αντίστροφα με αποτέλεσμα τη 

μείωση του λογαριασμού (άτυπα η ΔΕΗ το δέχεται αυτό) 

(Ευθuμιόπουλος, 2000). Αν θεωρήσουμε ότι στην Ελλάδα η μέση 

ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι περίπου 1800 

kVVhΙm2, ένα Φ/Β σύστημα ονομαστικής ισχύος 3 kW (και επιφάνειας 

1Τερίπου 30 m2) έχει την δυνατότητα παραγωγής 4500 kWh/έτος, 

ενέργεια ικανή να καλύψει την κατανάλωση μίας τετραμελούς 

οικογένειας. Ωστόσο επειδή θα υπάρχει παραγωγή ενέργειας και με 

άλλα συστήματα , θα τοποθετηθούν Φ/8 συστήματα επιφάνειας 8 m2 
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με ονομαστική ισχύ 1 kW (για κάθε διαμέρισμα). Αυτά θα 

τοποθετηθούν στην ταράτσα του κτιρίου σε συνολική επιφάνεια 8 χ 
10= 80 m2 (Compa Solar, 2003). 

Τέλος, για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του κτιρίου θα 

ΧΡησιμοποιηθεί η τηλεθέρμανση όπου η θερμότητα θα μεταφέρεται 

στο κτίριο με υπόγειες σωληνώσεις από μία κεντρική πηγή που στην 

περίπτωση αυτή θα είναι η γεωθερμία. Η εγκατάσταση θα βρίσκεται 

στο υπόγειο του κτιρίου και η θερμότητα που θα παράγεται θα 

ΧΡησιμοποιείται για τη θέρμανση των διαμερισμάτων καθώς και για 

την Παροχή ζεστού νερού. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από μία 

γεώτρηση, το βάθος της οποίας θα προκύψει από τη γεωθερμική 

μελέτη της περιοχής, γεωθερμικό εναλλάκτη, αντλία θερμότητας, 

fan-coils, σωληνώσεις, boiler 1000-1500 lt και αυτοματισμούς. Η 

Υεωθερμική αυτή εγκατάσταση θα είναι συνδεδεμένη με σύστημα 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Με τη χρήση ενδοδαπέδιας θέρμανσης 

έχουμε οικονομικότερη λειτουργία επειδή χρησιμοποιείται νερό 

Χαμηλής θερμοκρασίας, μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο επειδή το 

σύστημα είναι καλυμμένο με μπετόν, δεν απαιτείται συντήρηση διότι 

οι σωλήνες δεν παθαίνουν διάβρωση, δεν ξηραίνει τον αέρα, 

Προσφέρει ευχάριστη θέρμανση και βιοκλιματικά ορθή, αφού 

ζεσταίνει περισσότερο τα άκρα αφήνοντας πιο δροσερό το κεφάλι 

Ι<αι Τέλος δίνει τη δυνατότητα αυτονομίας σε κάθε δωμάτιο. 
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Κόστος συστημάτων παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας 

> Τοίχος "Trombe". Δεν ξεπερνά το κόστος μίας συμβατικής τοιχο

ποιίας στην οποία επιπλέον τοποθετείται ένας υαλοπίνακας. 

> Φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχούν 8 

m
2 
Φ/Β συστημάτων που συνοδεύονται από τα συστήματα 

διανομής και ελέγχου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

κόστος τους είναι 112454 €, σε κοστολόγηση του έτους 2003, 

ανάλογα με την ποιότητα κατασκευής τους. 

> Γεωθερμική εγκατάσταση. Το κόστος της εγκατάστασης αυτής 

Που αποτελείται από γεώτρηση και γεωθερμικό εναλλάκτη ( 4500 

€), αντλία θερμότητας 15 kW (2930 €), Fan Coils και 

σωληνώσεις (9000 €), Boiler 1000-1200 lit (5300 €) και 

αυτοματισμούς (3500 €), συνολικά ανέρχεται στο ποσόν των 

25230 €, σε κοστολόγηση του έτους 1997 (Παπαγεωργάκης, 

1997). 

> Ενδοδαπέδια θέρμανση. Το κόστος αυτής της εγκατάστασης 

είναι 30 €/m2 , ενώ μιας συμβατικής είναι 15 €/m2
. 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα κλιματολογικά 

Χαρακτηριστικά της περιοχής των Σπάτων, για τη χρονική 

1Τερίοδο 197 4-1997. 
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Πίνακας 4. 1 Κλιματικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού των Σπάτων, της περιόδου 197 4-1997 (ΕΜΥ, 1999 ). 

Ι Ι 

Μέση 
Μέση 

θερμοκρασία 
Μήνας ηλιοφάνεια 

αέρα 
(h) 

(Co) 

1 138.8 8.6 
2 107.2 9.0 
3 151.3 11.1 
4 203.8 14.7 
5 256.7 19.9 

6 313.9 25.0 
7 339.2 27.1 

8 318.8 26.4 

9 270.8 22.8 

10 189.4 18.1 

11 119.5 13.5 

12 103.8 10.2 

Έτος 2513.2 17.2 

Ηλιοφάνεια 1981-1993 

~ 

00 
ο 

Ι 

Μέση μέγιστη ελάχιστη 

θερμοκρασία θερμοκρασί 

(Co) α 

(Co) 

12.2 4.3 
12.7 4 .7 
15.1 6.3 
18.5 8.6 
24.0 13 
29 .5 17.3 
31.1 20.1 
30.4 19.9 
27.7 16.5 
22.6 13.1 
17.3 9.3 
13.7 6.2 
21.2 11.6 

Μέση 
Μέσο Μέσος Μέση 

Επικρατούσα 
Μέση Ολική 

ύψος αριθμός ταχύτητα ηλιακή 
νέφωση διεύθυνση 

βροχής ημερών ανέμου ακτινοβολία 
σε όγδοα ανέμου 

(mm) βροχής (m/sec) (MJ/m 2
) 

4.5 42.4 6.0 3.5 Β 66.5 

4.8 33.2 5.7 3.8 Β 78.0 

4 .4 28.5 5.1 3.6 Β 122.2 

3.9 13.1 3.9 3.1 Β 154.3 

3.1 9.0 2.4 3.3 ΒΑ 192.0 

1.9 3.6 1.3 3.0 ΒΑ 219.8 

1.1 1.2 0.7 3.8 ΒΑ 232.1 

0.9 3.5 1.0 3.9 ΒΑ 206.2 

1.4 2.7 1.3 3.3 Β 166.3 

3.2 32.4 3.7 3.1 Β 110.4 

4 .6 46.6 5.6 2.8 Β 71 .6 

4.6 52.2 7.1 3.3 Β 60.1 

3.2 268.4 42.2 3.4 1679.5 



4.3 ΚΑ ΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Περιγραφή του έργου 

Η κατοικία θα βρίσκεται στην Νάξο σε οικόπεδο 1000 m2 και θα είναι 

διώροφη μονοκατοικία. Το ισόγειο θα καταλαμβάνει επιφάνεια 60 m2 

και ο πρώτος όροφος επιφάνεια 45 m2 . Στο ισόγειο θα βρίσκεται η 

κουζίνα, το καθιστικό, ο ξενώνας - γραφείο και ένα μικρό λουτρό. 

Στον πρώτο όροφο, που θα επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το 

ισόγειο, θα βρίσκονται τα υπνοδωμάτια και το κυρίως μπάνιο 

(Σχήματα 4.2, 4.3). Για το σχεδιασμό θα ληφθεί υπόψη η 

αρχιτεκτονική του νησιού, η εκμετάλλευση του κλίματος και ο 

τrροσανατολισμός. 

Γενική περιγραφή της κατοικίας 

Η αρχιτεκτονική της κατοικίας θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται 

η βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας έχοντας την 

Τrρόσοψη στραμμένη προς νότο και τα περισσότερα και μεγαλύτερα 

ανοίγματα θα βρίσκονται στη νότια όψη, ενώ στη βόρεια, ανατολική 

και δυτική όψη τα ανοίγματα θα μικραίνουν έτσι ώστε να 

λειτουργούν σαν φράγμα στον πνέοντα, κατά τη ψυχρή περίοδο, 

άνεμο. Τα ανοίγματα της νότιας όψης θα καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών λόγω της ιδιαιτε-
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ρότητας του κλίματος, και όλα θα αποτελούνται από διπλά 

υαλοστάσια με ανοιγόμενα παράθυρα για την επίτευξη φυσικού 

φωτισμού και αερισμού, κάτι που επιτυγχάνεται και με την κατά το 

δυνατό διαμπερή τοποθέτηση των ανοιγμάτων προκειμένου να 

δημιουργείται ρεύμα αέρα. Τα ανοίγματα θα προστατεύονται με 

μονωμένα εξωτερικά παραθυρόφυλλα αλουμινίου ενώ επιπλέον και 

πρωταρχική σκίαση θα παρέχει σκιερό υπόστεγο φτιαγμένο από 

ξύλο, στη νότια και ανατολική όψη της κατοικίας, επί του οποίου το 

Καλοκαίρι θα τοποθετείται ύφασμα λευκού χρώματος. 

Ο σκελετός της κατασκευής θα αποτελείται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές, μονωμένο 

εξωτερικά με συνδυασμό ηρακλίτη και διογκωμένης πολυστερίνης 

(HERATEKTA), ένα μονωτικό υλικό που αποτελείται από δύο κοινές 

Πλάκες ηρακλίτη που περιέχουν ανάμεσά τους διογκωμένη 

Πολυστερίνη. Το υλικό αυτό προσφέρει θερμομόνωση και 

ηχομόνωση . Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα 

Κατασκευαστούν από ALFABLOCK διαστάσεων 60χ25χ1 Ο cm 

(εξαιτίας του μικρού ειδικού βάρους, λιγότερο από το μισό των 

συμβατικών τούβλων, και επειδή προσφέρει εκπληκτική θερμο

ηχομόνωση). Σε αντίθεση με την Αθήνα όπου οι εξωτερικές 

τοιχοποιίες κτίστηκαν έχοντας στο πλάτος την πλευρά των 10 cm και 

Υια ύψος αυτή των 25 cm, εδώ λόγω του ψυχρού και υγρού χειμώνα 
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αλλά και ζεστού και ξηρού καλοκαιριού το ALFABLOCK θα κτιστεί 

Χρησιμοποιώντας για πλάτος την πλευρά των 25 cm και θα 

μονωθούν με πολυουρεθάνη, ενώ οι εσωτερικές θα κτιστούν 

κανονικά με πλάτος την πλευρά των 10 cm και απλώς θα 

επιχριστούν. Τέλος η ταράτσα του πρώτου ορόφου και το ακάλυπτο 

Τμήμα της οροφής του ισογείου που αποτελεί το μπαλκόνι του 

Πρώτου ορόφου θα μονωθούν διαδοχικά με φράγμα υδρατμών, 

σπρέι Πολυουρεθάνης, ασφαλτικό γαλάκτωμα, κοτετσόσυρμα και 

Υαρμπιλομπετόν. Σε όλη την έκταση της ταράτσας και του 

μπαλκονιού θα γίνει φυτική διαμόρφωση με χλοοτάπητα, έτσι η 

βλάστηση που θα αναπτυχθεί, θα προστατεύει την κατοικία από 

u-περθέρμανση το καλοκαίρι και θα μειώνει τις θερμικές απώλειες το 

Χειμώνα, ενώ παράλληλα προσφέρει μία ιδιαίτερη οικολογική και 
αισθητική άποψη. 

Συ στη' , , 
ματα εξοικονόμησης και παραγωγης ενεργειας 

Ος Υνωστόν τα νησιά μας διαθέτουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό αιολικό 
δuvαμ · · · λ · ικο που αν αξιοποιηθεί καταλληλα μπορει να μας υσει το 

Ττρόβλημα της ηλεκτροδότησης. Προκειμένου, λοιπόν, να 

αξιοn-οιηθεί το δυναμικό αυτό θα εγκατασταθούν δύο Α/Γ με ισχύ 
400

X2==aoo Wp, τριών πτερυγίων με διάμετρο 2.5 m και ύψος 
Ττύργοu 40 m (Compa Solar, 2003). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
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δοθεί στη θέση που θα εγκατασταθούν οι Α/Γ ώστε να μην 

επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Παράλληλα, για 

εκμετάλλευση και της ηλιοφάνειας του νησιού θα εγκατασταθούν 

Φ/Β συστήματα συλλεκτών με επιφάνεια 5.3 m2 , με ισχύ 580 Wρ 

(Comρa Solar, 2003). Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει επίσης 

συσσωρευτές σωληνωτού τύπου βαθιάς εκφόρτισης, μετατροπέα 1 

kW ημιτονικής κυματομορφής εξόδου και μετατροπέα 1800 W, 

Ρυθμιστές φόρτισης συσσωρευτών με οθόνη LCD καθώς και πίνακα 

ελέγχου και ασφάλισης των συσκευών με δυνατότητα μεταγωγής 

από συσσωρευτές σε γεννήτρια ή στη ΔΕΗ. Οι Φ/Β συλλέκτες θα 

τοποθετηθούν στην οροφή της κατοικίας και οι Α/Γ σε τέτοιο σημείο 

ώστε να βρίσκονται κοντά στην εγκατάσταση των συσσωρευτών και 

των συστημάτων ελέγχου αλλά και σε σημείο τέτοιο που να μην 

1Ταpεμποδίζεται η καλή λειτουργία τους από, φυσικά και μη, 

εμlΤόδια. 

Στη ν, , , , θ 
οτια, την ανατολική και δυτικη πλευρα της κατοικιας α 

ΧΡησιμοποιηθούν τοιχοποιίες που θα συνδυάζουν τη συλλογή, 

α~τοθήκευση και μετάδοση της ηλιακής ενέργειας σε έναν 

υαλόφραχτο τοίχο ("τοίχος Trombe"). Ο τοίχος μάζας θα αερίζεται 

φυσικά ή μηχανικά και έτσι η ηλιακή ενέργεια θα μεταδίδεται πιο 

ΥΡήγορα στο κτίριο και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τα 
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υλικά, ο τρόπος κατασκευής και η λειτουργία του αναλύονται στο 
προηγούμενο παράδειγμα. 

Για τη θέρμανση της κατοικίας θα τοποθετηθεί μία εγκατάσταση, η 
οποία θα εκμεταλλεύεται το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής και θα 

περιλαμβάνει: γεώτρηση 150 m, γεωθερμικό εναλλάκτη, αντλία 

θερμότητας 15 kW, Fan Coils, σωληνώσεις, Boi/er 200 Ιίt και 
αυτοματισμούς. Η εγκατάσταση αυτή θα συνδέεται με σύστημα 

εvδοδαπέδιας θέρμανσης και στους δύο ορόφους της κατοικίας. 

Επιλέγεται αυτός ο τρόπος θέρμανσης γιατί έτσι εξασφαλίζεται 
αυτονομία και οικονομικότερη λειτουργία αφού δεν απαιτούνται 

Καύσιμα ενώ με τη χρήση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης 

απολαμβάνουμε τα προτερήματα που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Οι ανάγκες υδροδότησης της κατοικίας θα καλυφθούν κατά ένα 
με Ά Υα ο μέρος τους με την τοποθέτηση δεξαμενής συλλογής 

βρόχινου νερού χωρητικότητας 25 m3 , θα αποτελείται από την 

επιφάνεια συλλογής, τα συστήματα μεταφοράς (σωλήνες, 

Uδρορροές), συστήματα διήθησης και διανομής νερού. Το 

σuλλεγόμενο νερό περνά από κατάλληλο φίλτρο που τοποθετείται 

στο σuλλεκτήρα της δεξαμενής και απομακρύνει τα στερεά 
Uirολεί μ ματα. 

Ι'έλος , , , , 
' σκοπιμη κρίνεται στην προτεινομενη κατοικια η εγκατασταση 

σuστη'μ , , θ ξ 'ζ ατος επεξεργασίας λυματων, το οποιο α επε εργα εται τα 
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λύματα και τις χημικές ουσίες, χωρίς να χρειάζεται κατανάλωση 
Ρεύματος, ενώ η διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων θα γίνεται 

Χωρίς να υπάρχει καμία επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα και 

συνεπώς χωρίς κακοσμία. Το δίκτυο των λυμάτων και το δίκτυο 

ύδρευσης θα είναι ξεχωριστό. Τα λύματα που προέρχονται από τις 
τουαλέτες μπαίνουν στο σύστημα αποχέτευσης όπου 

επεξεργάζονται και εν συνεχεία υπερχειλίζονται σε μία δεξαμενή 

ανάμειξης. Τα λύματα που προέρχονται από τους νιπτήρες 

μπαίνουν σε ένα λιποσυλλέκτη και εν συνεχεία μετά την 

επεξεργασία υπερχειλίζουν στη δεξαμενή ανάμειξης. Από τη 

δεξαμενή ανάμειξης τα επεξεργασμένα λύματα εισρέουν στο 
υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων από 
δοχ · 

εια κωνικού σχήματος που 

PVC και μπαίνουν σε ειδικά 

είναι κατασκευασμένα από 

Τiολuαιθυλένιο. Στα δοχεία αυτά φυτεύονται λουλούδια και θάμνοι . 

ία τυχόν υπερχειλίζοντα νερά καταλήγουν στην τελική δεξαμενή 
σuλλο , , , 

Υης λυμάτων. Ολόκληρο το σύστημα ειναι κατασκευασμενο 

ατrό ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο και βρίσκεται εξ ολοκλήρου κάτω 
ατrό το έδαφος. 

~~ , , 
ος συστημάτων παραγωγής και εξοικονομησης ενεργειας 

):.. Τοίχος "Trombe". Δεν ξεπερνά το κόστος μίας σuμβαηκής τοιχο
Τiοιίας στην οποία επιπλέον τοποθετείται ένας υαλοπίνακας. 
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> Υβριδικό σύστημα Φ/Β συλλεκτών και ανεμογεννήτριες. Το 

κόστος αυτής της εγκατάστασης είναι 8560 €, σε κοστολόγηση 

του έτους 2003, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, των 

μετατροπέων, των ρυθμιστών φόρτισης και του πίνακα ελέγχου 

και ασφάλισης. 

> Γεωθερμική εγκατάσταση. Το κόστος της εγκατάστασης αυτής 

που αποτελείται από γεώτρηση και γεωθερμικό εναλλάκτη (4500 

€), αντλία θερμότητας 15 kW (2930 €), Fan Coils και 

σωληνώσεις (1500 €), Boiler 200 Ιίt (880 €) και αυτοματισμούς 

(600 €), συνολικά ανέρχεται στο ποσόν των 1041 Ο €, σε 

Κοστολόγηση του έτους 1997 (Παπαγεωργάκης, 1997). 

> Ενδοδαπέδια θέρμανση. Το κόστος αυτής της εγκατάστασης 

είναι 30 €/m2 , ενώ μίας συμβατικής είναι 15 €/m2
. 

Αnό σχετικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η προτεινόμενη περιοχή 

Κατασκευής της οικίας είναι η Νάξος, νησί των Κυκλάδων που 

Κατατάσσεται στις πλέον ανεμώδεις περιοχές του Ελληνικού 

νησιωτικού χώρου. Στον Πίνακα 4.2 παρατίθενται στοιχεία των 

Ι<λιματικών δεδομένων της Νάξου από το Μετεωρολογικό σταθμό 

της "Περιοχής. 
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Πίνακας 4.2 Κλιματικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της Νάξου, της περιόδου 1955-1997 (ΕΜΥ, 1999). 

Ι Μέση 
Μέση 

θερμοκρασία 
Μήνας ηλιοφάνεια 

αέρα 
(h) 

(Co) 

1 113.2 12.1 
2 117.2 12.2 
3 178.2 13.3 
4 229.0 16.0 
5 292.1 19.5 
6 344 .9 23.3 
7 357.1 24.8 
8 338.9 24.7 
9 271.1 22.7 

10 209.0 19.5 

11 138.6 16.3 

12 111.6 13.7 

ΕΤΟΣ 2700.9 18.2 

Ηλιοφάνεια: 1977-1993 . 

....... 
\.Q 
ο 

ι 

Μέση 
Μέση μέγιστη 

ελάχιστη 
θερμοκρασία 

θερμοκρασία 
(Co) 

(Co) 

14.4 9.4 

14.5 9.3 

15.6 10.2 
18.6 12.4 
22.0 15.5 
25.8 19.4 
26.8 21.7 
26.6 21.8 
24.8 19.8 
21.8 16.7 
18.7 13.5 
15.9 10.9 
20.5 15.1 

Μέσο Μέσος Μέση 
Μέση 

ύψος αριθμός . ταχύτητα 
Επικρατούσα 

νέφωση διεύθυνση 
Βροχής ημερών ανέμου 

σε όγδοα ανέμου 
(mm) με βροχή (m/sec) 

4.8 67.6 13.1 7.3 Β 

4.7 54.2 10.5 7.0 Β 

4.3 45.8 9.8 7.0 Β 

3.6 17.4 6.4 6.1 Β 

2.7 9.8 3.3 5.0 Β 

1.3 2.6 1.1 5.2 Β 

0.5 0.6 0.3 6.7 Β 

0.5 2.0 0.2 6.7 Β 

1.3 5.5 1.7 7.0 Β 

2.9 36.6 5.5 6.7 Β 

4.0 50.6 8.7 5.0 Β 

4.5 68.7 12.8 6 .7 Β 

2.9 361.4 73.4 6.2 

Μέση Ολική 

ηλιακή 

ακτινοβολία 

(MJ/m 2
) 

54 

69 
107 
142 
183 
199 
207 
192 
150 
105 

70 
54 

1532 



4
·
4 Κατοικία στη Βόρεια Ελλάδα 

Περιγραφή του έργου 

Η κατοικία θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη σε οικόπεδο 1000 m' 

και θα είναι διώροφη μονοκατοικία. Το ισόγειο θα καταλαμβάνει 
επιφάνεια 50 m2 και ο πρώτος όροφος επιφάνεια 50 m2. Στο ισόγειο 
θα βρίσκεται η κουζίνα, το καθιστικό και ένα λουτρό. Στον πρώτο 
όροφο, ττου θα επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το ισόγειο, θα 
βρίσκονται τρία υπνοδωμάτια και το κυρίως μπάνιο (Σχήματα 4.4, 
4

-
5
). Για το σχεδιασμό θα ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική της 

1Τεριοχη· ς . , λ · 
' η εκμεταλλευση του κλιματος και ο προσανατο ισμος. 

Γε"ιkη' 
τrεριγραφή της κατοικίας 

Προκειμ · , λ · ενου να επιτύχουμε την βέλτιστη αξιοποιηση του αιο ικου 
δuvαμ . 

ικου της περιοχής, καθώς και της ηλιακής ακτινοβολίας, ο 
σχεδιασ · , λλ ' μος της κατοικίας θα είναι τέτοιος ωστε να εκμετα ευεται με 

τοv Καλ · · 'δ Τ υτερο δυνατό τρόπο τον προσανατολισμο του οικοπε ου. α 
αv0 · 

ιγματα θα βρίσκονται στη νότια και ανατολική όψη, θα 

αΊrοτελούνται από τριπλά υαλοστάσια για την επίτευξη υψηλής 
/Jόvωσης 

, με ανοιγόμενα παράθυρα που θα προστατεύονται με 

ξuλιvα ξ 
ε ωτερικά παραθυρόφυλλα. 
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Η κατασκευή της κατοικίας θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατάλληλο για περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θα μονωθεί 

εξωτερικά με δύο κοινές πλάκες ηρακλίτη που περιέχουν ανάμεσά 
τους διογκωμένη πολυστερίνη, ένα υλικό που προσφέρει υψηλή 

θερμο-ηχομόνωση. Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα 
κατασκευαστούν από ALFABLOCK διαστάσεων 60χ25χ10 cm 

(εξαιτίας του μικρού ειδικού βάρους, λιγότερο από το μισό των 
συμβατικών τούβλων, και επειδή προσφέρει εκπληκτική θερμο

ηχομόνωση). Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα κτιστούν, λόγω του 

Ψυχρού χειμώνα, χρησιμοποιώντας για πλάτος την πλευρά των 25 

cm και θα μονωθούν με πολυουρεθάνη ενώ οι εσωτερικές θα 

κτιστούν κανονικά με πλάτος την πλευρά των 10 cm και απλώς θα 

ετrιχριστούν. Τέλος, η στέγη που θα είναι κατασκευασμένη, όπως 

και 0 σκελετός από σκυρόδεμα θα μονωθεί διαδοχικά με φράγμα 
υδρατμών, σπρέι πολυουρεθάνης, ασφαλτικό γαλάκτωμα και στη 
συν· 

εχεια θα τοποθετηθούν κεραμfδια. 

Σuσrη' , , 
ματα εξοικονόμησης και παραγωγης ενεργειας 

nΡοκειμένου να αξιοποιήσουμε το αιολικό δυναμικό της περιοχής θα 
roτrae · νν , , ετησουμε δύο Α/Γ με ισχύ 400χ2=800 ρ, τριων πτερυγιων 

ι.ιε διάμετρο 2.5 m και ύψος πύργου 40 m (Compa Solar, 2003). 

nαρ 'λλ θ α ηλα, για να εκμεταλλευτούμε και την ηλιοφάνεια α 
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εγκαταστήσουμε Φ/8 συστήματα συλλεκτών με επιφάνεια 5.3 m2 και 

ισχύ 580 Wρ (Compa Solar, 2003). Το σύστημα αυτό θα 

περιλαμβάνει επίσης συσσωρευτές σωληνωτού τύπου βαθιάς 

εκφόρτισης, μετατροπέα 1 kW ημιτονικής κυματομορφής εξόδου και 

μετατροπέα 1800 W, ρυθμιστές φόρτισης συσσωρευτών με οθόνη 

LCD καθώς και πίνακα ελέγχου και ασφάλισης των συσκευών με 
δυνατότητα μεταγωγής από συσσωρευτές σε γεννήτρια ή στη ΔΕΗ. 
Η τοποθέτηση των Φ/8 συστημάτων συλλεκτών θα γίνει στη στέγη 
της κατοικίας και των Α/Γ σε κατάλληλο σημείο ώστε να μην 

Παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους και να βρίσκονται 

Πλησίον των συστημάτων ελέγχου και αποθήκευσης ενέργειας. 

Στη νότια, την ανατολική και τη δυτική πλευρά της κατοικίας, κατά 
την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν τοιχοποιίες που θα συνδυάζουν 

τη συλλογή, αποθήκευση και μετάδοση της ηλιακής ενέργειας σε 

έvαv υαλόφραχτο τοίχο ("τοίχος Trombe"). Ο τοίχος μάζας θα 
αε 'ζ ρι εται φυσικά ή μηχανικά και έτσι η ηλιακή ενέργεια θα 

μεταδίδεται πιο γρήγορα στο κτίριο και με μεγαλύτερη 

ατrοτελεσματικότητα. Τα υλικά, ο τρόπος κατασκευής και η 

λειτουργία του αναλύονται στο πρώτο παράδειγμα. 
rια τ θ, θ , , , 

η ερμανση της κατοικίας θα τοποθετη ει μια εγκατασταση, η 

οτrο' , θ ια θα εκμεταλλεύεται το γεωθερμικό πεδίο της περιοχης και α 

Ττεριλαμβάνει: γεώτρηση 150 m, γεωθερμικό εναλλάκτη, αντλία 
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θερμότητας 15 kW, Fan Coί/s, σωληνώσεις, Boίler 200 Ιίt και 
αυτοματισμούς. Η εγκατάσταση αυτή θα συνδέεται με σύστημα 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης και στους δύο ορόφους της κατοικίας. 

Ετrιλέγουμε αυτόν τον τρότrο θέρμανσης γιατί έτσι εξασφαλίζεται 
αυτονομία και οικονομικότερη λειτουργία αφού δεν απαιτούνται 

Καύσιμα, ενώ με την χρήση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης 

απολαμβάνουμε τα προτερήματα που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Για εξοικονόμηση νερού, οι ανάγκες της κατοικίας θα καλυφθούν 
κατά ένα μεγάλο μέρος τους με την τοποθέτηση δεξαμενής 

συλλογής βρόχινου νερού χωρητικότητας 25 m3 , που θα αποτελείται 

αττό την επιφάνεια συλλογής, τα συστήμ~τα μεταφοράς (σωλήνες, 

υδρορροές), διήθησης και διανομής νερού. Το συλλεγόμενο νερό 
μττορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από διήθηση με κατάλληλο φίλτρο 

Τrου τοποθετείται στο συλλεκτήρα της δεξαμενής και απομακρύνει τα 
στερ · 

εα υπολείμματα. 

Ετrίση · λ · ς, η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασιας υματων, για την 

Προτεινόμενη κατοικία, κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο 

lΤολυαιθυλένιο, είναι απαραίτητο διότι θα επεξεργάζεται τα λύματα 

Χwρίς τη χρήση χημικών ουσιών και κατανάλωση ρεύματος. Τα 

λύματα που προέρχονται από τις τουαλέτες θα καταλήγουν στο 
Ούστη • • θ μα, χωρίς καμία επαφή τους με τον ατμοσφαιρικο αερα, α 

ε~τεξεργάζονται και εν συνεχεία υπερχειλίζονται σε μία δεξαμενή 
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ανάμειξης. Τα λύματα που προέρχονται από τους νιπτήρες 

μπαίνουν σε ένα λιποσυλλέκτη και εν συνεχεία, μετά την 

επεξεργασία, υπερχειλίζονται στη δεξαμενή ανάμειξης. Το δίκτυο 

των λυμάτων και το δίκτυο ύδρευσης θα είναι ξεχωριστό. Τα 

επεξεργασμένα λύματα από τη δεξαμενή ανάμειξης θα εισρέουν στο 

υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων κατασκευασμένο από PVC και θα 

μπαίνουν σε ειδικά δοχεία κωνικού σχήματος, που είναι 

κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Τέλος, στα δοχεία αυτά 

φυτεύονται λουλούδια και θάμνοι και τα τυχόν υπερχειλίζοντα νερά 

καταλήγουν στην τελική δεξαμενή συλλογής των λυμάτων. 

Κόστος συστημάτων παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας 

> Τοίχος "Trombe". Δεν ξεπερνά το κόστος μίας συμβατικής τοιχο
ποιίας στην οποία επιπλέον τοποθετείται ένας υαλοπίνακας. 

~ Υβριδικό σύστημα Φ/8 συλλεκτών και ανεμογεννήτριες. Το 
Κόστος αυτής της εγκατάστασης είναι (8560 €), σε κοστολόγηση 

του έτους 2003, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, των 

μετατροπέων, των ρυθμιστών φόρτισης και του πίνακα ελέγχου 

και ασφάλισης. 

~ r , , 
εωθερμική εγκατάσταση. Το κόστος της εγκαταστασης αυτης 

ΤΤου αποτελείται από γεώτρηση και γεωθερμικό εναλλάκτη ( 4500 
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€), αντλία θερμότητας 15 kW (2930 €), Fan Coi/s και σωληνώσεις 

(1500 €), Boiler 200 Ιίt (880 €) και αυτοματισμούς (600 €), 

συνολικά ανέρχεται στο ποσόν των 1041 Ο €, σε κοστολόγηση του 

έτους 1997 (Παπαγεωργάκης, 1997). 

> Ενδοδαπέδια θέρμανση. Το κόστος αυτής της εγκατάστασης 
είναι 30 €/m2

, ενώ μίας συμβατικής είναι 15 €/m2. 

Από σχετικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η προτεινόμενη περιοχή 

κατασκευής της οικίας είναι η Αλεξανδρούπολη, πόλη της βόρειας 

Ελλάδος που κατατάσσεται στις πλέον ανεμώδεις περιοχές του 
Ελληνικού ηπειρωτικού χώρου. Στον Πίνακα 4.3 παρατίθενται 
στοιχεία των κλιματικών δεδομένων της Αλεξανδρούπολης από το 

Μετεωρολογικό σταθμό της περιοχής. 
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Πfναιcας 4.3 Κλιματικά δεδομtνα του μετεωρολογικού σταθμού της ΑλεqrΤολης, της περιόδου 1951-1997 (ΕΜΥ, 1999) 

1 1 , 
Μtση Μtση Μtση Μtσο Μtσος Μέση Μtση Ολική 

Μtση Μέση Επικρατούσα 
θερμοιφασfα μtyιστη ελάχιστη ύιpος αριθμός ταχύτητα ηλιακή 

Μfίνας ηλιοφάνεια νέφωση διεύβυνση 
αtρα βερμοιφασfα βερμοιφασfα Βροχfίς ημερών ανέμου ακτινοβολία 

(h) 
(C°) (C°) (C°) 

σε όγδοα 
(ιηιη) με .. _ - _L (m/sec) 

ανέμου 
(MJ/m2

) - -·· 
1 91.7 5.0 8.6 1.3 5.2 61.6 10.8 4.3 ΒΑ 51.2 
2 107.3 5.9 9.7 1.8 4.9 56.5 9.2 4.4 ΒΑ 69.8 
3 152.5 8.3 12.1 3.5 4.8 48.6 9.6 4.1 ΒΑ 109.6 
4 192.4 13.2 17.1 7.0 4.4 39.6 10.1 3.4 ΒΑ 143.3 
5 241.2 18.3 22.3 11.3 4.0 34.7 9.7 3.0 ΒΑ 175.1 
6 290.4 23.1 27.1 15.0 3.0 29.5 6.8 3.1 ΒΑ 205.3 
7 322.4 25.8 30.2 17.6 1.9 19.3 4.1 3.8 ΒΑ 205.1 
8 305.5 25.4 30.3 17.5 1.7 13.0 3.1 3.7 ΒΑ 190.0 
9 246.7 21.1 26.3 14.1 2.2 26.9 4.0 3.6 ΒΑ 140.7 
10 186.6 15.6 20.3 10.3 3.5 50.5 7.4 4.0 ΒΑ 100.8 
11 111.1 10.8 14.8 6.6 4.7 88.0 10.4 3.6 ΒΑ 59.7 
12 82.2 7.1 10.7 3.3 5.1 85.0 12.1 4.1 ΒΑ 45.9 
ΕΤΟΣ 2330.0 15.0 19.1 9.1 3.8 553.2 103.3 3.8 1496.7 

Ηλιοφάνεια: 1978-1993 

-~ 



• 
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S.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ 

Αττό όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω είναι εύκολο να 

συμττεράνει κανείς πως σήμερα το κόστος της τεχνολογίας των ΑΠΕ 

έχει μειωθεί σε βαθμό που επιτρέπει την εφαρμογή-εκμετάλλευσή 

τους στη σύγχρονη δόμηση ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση 

ενέργειας αλλά 
και το σημαντικότερο η προστασία του 

ττεριβάλλοντος αφού πολλά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

μας αττασχολούν (όξινη βροχή, ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλαγή 

Κλίματος κ.λ. π) συνδέονται με την ενέργεια που παράγουμε και 

καταναλώνουμε. Ειδικότερα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που 

οφείλεται στις ενεργειακές καύσεις και στην αύξηση της 

συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (C02) και άλλων αερίων 

στην ατμόσφαιρα, συνιστά μια σοβαρή απειλή για πρόκληση 

γενικότερης κλιματικής μεταβολής στον πλανήτη. Η Ελλάδα, με βάση 

τις συμβατικές της υποχρεώσεις (π.χ. Πρωτόκολλο του Κιότο, κ.ά.), 

οφείλει να συμμετάσχει ενεργά στη διεθνή προσπάθεια για τον 

Τrεριορισμό των θερμοκηπικών αερίων. Ο στόχος αυτός 

ΤrροοlΤοθέτει κυρίως επεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα, καθώς τα 
αέρ , , 

ια αυτά προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστο τους απο την 

Τrαραγωγή και χρήση ενέργειας. 
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Η εκμετάλλευση των ΑΠΕ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του 

στόχου αυτού, καθώς είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον με εκπομπές C02. Πέρα όμως από τα 

στενά πλαίσια αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα 

Χαρακτηριστικά των ΑΠΕ (διασπορά στο χώρο, μη 

εξαντλησιμότητα, ευέλικτη διαχείριση, συμβολή στην περιφερειακή 

ανάπτυξη, δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης κ.λ.π . ) 

τις Καθιστούν συστατικό στοιχείο μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής 

και μοναδική μακροπρόθεσμη απάντηση στην πορεία προς ένα 

βιώσιμο μέλλον. 

Μέχρι το 1994, η αξιοποίηση και χρήση των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

1Τεριορίστηκε: (α) σε ότι αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, σχεδόν αποκλειστικά στις πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, 

1Ταραδοσιακά μεν στον τομέα των μικpών υδροηλεκτρικών έργων 

και με τις πρώτες αξιόλογες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και 

λίvωv μικρών Φ/8 συστημάτων σε απομονωμένες περιοχές της 

Χώρας, (β) σε ότι αφορά την παραγωγή θερμότητας, παραδοσιακά 
μεv , , 

στη χρήση της βιομάζας, κυρίως στις αγροτικες περιοχες της 

ΧWρας και στην εκτεταμένη χρήση των ηλιακών θερμοσιφώνων για 

τη θέρμανση νερού. 
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S.2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Οι νέες ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία 

Χρόνια τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο (νέο 

θεσμικό πλαίσιο, Κ.Π.Σ. Ενέργειας, πρόγραμμα για τον 

Περιορισμό των εκπομπών C02) ανοίγουν σημαντικές 

Προοπτικές για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Οι 

Προοπτικές αυτές ενισχύονται από τη διαπιστωμένη ύπαρξη 

Πλούσιου δυναμικού το οποίο επιτρέπει τη στήριξη μιας πολιτικής 

Υια τις ΑΠΕ με δυνατότητα ευελιξίας και συνέχειας (Ζερβός, 1998). 

Η Ε.Ε., με τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τις ΑΠΕ 
έθεσε ως στόχο το διπλασιασμό της συνεισφοράς των ΑΠΕ, 
μέχρι το 201 Ο. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τις ίδιες 
δυνα · β , τοτητες για εκμετάλλευση των ΑΠΕ. Η Ελλάδα ρισκεται 

στην Πλεονεκτική θέση να έχει ένα τεράστιο δυναμικό σε όλες 

τις ΑΠΕ και κατά συνέπεια θα πρέπει να θέσει έναν στόχο ο 

οποίος να βρίσκεται σαφώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο (Ζερβός, 1998). 

Η~ , 
οσταθεροποίηση του κλίματος, κυρίως λόγω της καυσης 

ορυκτών καυσίμων, αποτελεί τη σημαντικότερη 

Τrεριβαλλοντική απειλή με εκτεταμένες και εν πολλοίς 
ατr , 

ροβλεπτες οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. 

Llεν απομένουν λοιπόν θεωρητικά παρά μόνο δύο ενεργειακές 
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επιλογές: η πυρηνική ενεργεία και οι ΑΠΕ. Στην Ελλάδα η 

πυρηνική επιλογή έχει από καιρό αποκλειστεί. Οι ΑΠΕ είναι οι 

μόνες πηγές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και 

μπορούν να στηρίξουν μία συνολική, συγκροτημένη και αξιόπιστη 

Πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο 

ενεργειακό δόγμα της χώρας. Πρέπει λοιπόν η ανάπτυξη τους να 

υποστηριχθεί με κάθε τρόπο και η Ελλάδα να χαράξει μια 

μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική με άξονα τις ΑΠΕ. Ο στόχος 

νια τη συνεισφορά των ΑΠΕ την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα 

Πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολιτική που θα έχει ως βασικό 

άξονα την ανάπτυξη τους, σε μεγάλη κλίμακα. Πρέπει να είναι 

φιλόδοξος αλλά και ρεαλιστικός. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό η 

συνεισφορά των ΑΠΕ να περάσει από το 7.4% του 1995 σε 
ΤΟυλ, 

αχιστον 20% το 201 ο (Ζερβός, 1998). 

Είναι σαφές ότι η αξιοποίηση των ΑΠΕ σε ευρεία κλίμακα δε θα 

1Τρο1<ύψει ως αυτόματη συνέπεια της τεχνολογικής τους 
ω· 
Ριμανσης. Προϋποθέτει την υιοθέτηση ριζικά διαφορετικών 

lΤΡακτικών ενεργειακού σχεδιασμού και ταυτόχρονα την 

αvτιμ , , δ'ζο τη ετωπιση των παραγόντων εκεινων που παρεμπο ι υν 

διάχ λ · δ' υση των ΑΠΕ, καθώς και την άρση των πολλαπ ων εμπο ιων 

1Tou δ · δ · υσχεραίνουν την υλοποίηση των αναγκαιων ρασεων για 

τη διε· δ · ισ υσή τους στην ενεργειακή αγορα. 

204 



5·3 Στοχοι ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ 

Οι στόχοι ανά μορφή που παρουσιάζονται στη συνέχεια , 
στηρίζονται στην εκτίμηση του δυναμικού των ΑΠΕ στον ελληνικό 

Χώρο , στη σημερινή κατάσταση της τεχνολογίας και της αγοράς , 

Καθώς και στις προοπτικές που διαγράφονται σε διεθνή κλίμακα 

για την ανάπτυξη τους στα επόμενα χρόνια . 

Το δυναμικό κάθε τεχνολογίας δεν εκτιμήθηκε μόνο με βάση 
τις φυσικές παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαθεσιμότητα 

της συγκεκριμένης πηγής στην περιοχή ενδιαφέροντος , αλλά 

λήφθηκαν υπόψη ορισμένοι τεχνοοικονομικοί, περιβαλλοντικοί , 
οργανωτικοί και κοινωνικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης ή/και εκμετάλλευσης της πηγής , ή 
αυξάνουν σημαντικά το κόστος των εγκαταστάσεων. 

Οι τrρ . 
οτασεις 

ώ Ριμες και 

που ακολουθούν βασίζονται στις περισσότερο 

αξιόπιστες τεχνολογίες, σε μία προσπάθεια 

Ι<ατάστρωσης ενός συνολικού σχεδίου που να είναι ρεαλιστικό 

Ι<αι άμεσα εφαρμόσιμο και που θα θέσει σταθερές βάσεις για 

τη συστηματική ανάπτυξη των ΑΠΕ στο απώτερο μέλλον. Η 

συνολική λογική στηρίζεται στην αντίστοιχη που εφαρμόστηκε στη 

Λευκή Βίβλο της Ε.Ε . (Ζερβός, 1998). 
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;;... Αιολική ενέργεια 

Η τεχνολογία των Α/Γ αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία 
δ, , 
εκα χρονια και σήμερα θεωρείται ότι έχει φτάσει πλέον στο 

σ 'δ τα ιο της ωριμότητας. Το κόστος παραγωγής της αιολικής 

kWh ανταγωνίζεται ήδη το αντίστοιχο κόστος της 
1Ταραγόμενης από τις συμβατικές μονάδες. Το κόστος 
ε~τ, δ 

εν υσης περιορίστηκε από 3000 $/kW στις αρχές της 

δεκαετίας του '80 στα 1000 $/kW, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα 
1Τέσει ακόμα και στα 600 $/kW. Οι αιολικές εγκαταστάσεις 
ανα~ττύσσονται αλματωδώς με ένα μέσο ετήσιο ποσοστό 

αύξησης 36% κατά την τελευταία πενταετία (Ζερβός, 1998). 

10 τεχνικά εκμεταλλεύσιμο συνολικό αιολικό δυναμικό στην 
Ελλάδα · , λ , 

' οπως προκύπτει με βάση τις σημερινες τεχνο ογικες 

δυνατότητες και τους βασικούς περιορισμούς χωροθέτησης 
αιολικών Πάρκων εκτιμάται σε 11000 MW για ταχύτητες ανέμου 

1Τάvω από 6 mlsec (για σύγκριση αναφέρουμε ότι η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων 
της ΔΕΗ είναι περίπου 9500 MW) (Ζερβός, 1998). Όλες οι 
lΤεριφέρειες της χώρας εμφανίζουν αξιόλογο αιολικό δυναμικό, το 
/.Jεyαλύτερο όμως ποσοστό συγκεντρώνεται στις νησιωτικές 
Τrεριοχές, την 

nελο~τ, 
οvνησο. 

ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική 

Σημειώνεται δε ότι η παραγόμενη από μία Α/Γ 
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ισχύς αυξάνει με τον κύβο σχεδόν της ταχύτητας του πνέοντος 
α , 
νεμου, με συνέπεια η κατάλληλη επιλογή της θέσης 

εγκατάστασής της να είναι βασικής σημασίας για την 

αποδοτικότητα της επένδυσης. 

Σήμερα, το «εμπορικό μέγεθος» των Α/Γ, δηλαδή το μέγεθος 
Που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους, 

κυμαίνεται μεταξύ 600 και 1500 kW. Μείωση του κόστους 

επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση περισσοτέρων Α/Γ στην ίδια 
θέση 0 , , , λ · 

' ποτε σχηματίζονται «αιολικα παρκα», συνο ικης 

συνήθως ισχύος μέχρι 40 MW. Το κυριότερο μειονέκτημα των 

Αιr είναι η οπτική αλλαγή που επιφέρουν στο περιβάλλον, ενώ 
τα UΠόλοιπα όπως π.χ. 0 θόρυβος, αντιμετωπίζονται εύκολα 

με την κατάλληλη επιλογή της θέσης εγκατάστασής τους (ΡΑΕ, 
2003). 

Κατά συνέπεια η προοπτική διείσδυσης των Α/Γ στο Ελληνικό 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής είναι πολύ θετική και ένας στόχος 
1 Οοο MW για το έτος 2005 και 2000 MW για το έτος 201 Ο 
θεω · , , θ , Ρειται εφικτός. Με την επίτευξη αυτου του στοχου α εχει 

Καλυφθεί λιγότερο από το 20% του εκμεταλλεύσιμου αιολικού 

δυναμικού το έτος 201 ο. ο στόχος αυτός αποτελεί το 5% του 
συνολικού στόχου για τα αιολικά της Ε.Ε. (Ζερβός, 1 99Β). 
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»-Υδροηλεκτρικά 

Η κατασκευή των υδροηλεκτρικών (μικρών ή μεγάλων) είναι μία 

Πολύ Παλιά και γνωστή τεχνολογική εφαρμογή. Το δυναμικό των 

μεγάλων υδροηλεκτρικών είναι περιορισμένο γιατί αφενός έχει ήδη 

γίνει σε μεγάλο βαθμό η εκμετάλλευσή του και αφετέρου η 

δημιουργία νέων μονάδων παρουσιάζει δυσκολίες λόγω των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί. Αντίθετα, το 

δυναμικό τ · , , · 'λ α ων μικρων υδροηλεκτρικων ειναι αρκετα μεγα ο κ ι 

Παραμένει ανεκμετάλλευτο, σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, ενώ 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτά, 
είναι 

σαφώς μικρότερης εμβέλειας και πιο εύκολα 

αντιμετωπίσιμες. 

Μέχρι το 1995 η ΔΕΗ είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 2484 

MW με 'λ ' · α γα ων υδροηλεκτρικών, ενώ στο δεκαετες της προγραμμ 

ΤΤροβλέπει την εγκατάσταση επιπλέον 770 MW. Το έργου του 

Θησαυρού, εγκατεστημένης ισχύος 300 MW, έχει ήδη τεθεί σε 
λειτοu · έ · θ , ργια (Ζερβός, 1998). Για το 201 Ο προβλ πουμε οτι α εχουν 

Ολοt<Αηρωθεί οι προγραμματιζόμενες από τη ΔΕΗ εγκαταστάσεις. 

Ιο οικονομικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό των μικρών υδροη
λεκτρικών εκτιμάται από το ΕΜΠ σε 1500 MW, για μεγέθη 
f.Jικρότερα των 5 MW. Το αντίστοιχο τεχνικά εκμεταλλεύσιμο 

δuvaμι1<ό υπερβαίνει τις 30000 MW (Ζερβός, 199Β). 
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Στο Πλαίσιο του νόμου 2244194, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα 
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και σε ιδιώτες με 
μοναδικό σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στη ΔΕΗ, 
έχουν ήδη κατατεθεί επίσης, από φορείς εκτός της ΔΕΗ, αιτήσεις 
νια την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών συνολικής ισχύος 200 

MW περίπου. Επίσης, στο δεκαετές πρόγραμμα της ΔΕΗ 
Προβλέπεται η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών συνολικής 
ισχ, ,. , 

υος 40 MW. Η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικωv συvολικης 
ισχύος 200 MW το έτος 2005 και 400 MW το έτος 2010 θεωρείται 
ως ένας εφικτός και ρεαλιστικός στόχος (Ζερβός, 1998). Στον 
Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται στοιχεία της εκτιμούμενης ετήσιας 
Παραγωγής το έτος 2010 από τη λειτουργία μικρών 
υδροηλεκτρικών έργων. 

Πίνακας 5.1 Εκτιμούμενη ετήσια παραγωγή ανά περιοχή, το 
έτος 201 Ο, από μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΡΑΕ, 2οο3). 
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>Βιομάζα 

Σημαντικός τομέας των ΑΠΕ με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
τrροοπτικές για το μέλλον είναι εκείνος της ενεργειακής 

αξιοποίησης της βιομάζας. Με τις αναμενόμενες σοβαρές αλλαγές 

στο Χώρο της γεωργίας, τόσο για λόγους διαρθρωτικούς, όσο και 
λόγω 

της αναμορφωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(αγρανάπαυση), η αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή 
ε . 
vεργειας μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο με ευρύτερο 

κοινωνικοοικονομικό όφελος, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό 

ετrίτrεδο (δημιουργία απασχόλησης, συγκράτηση πληθυσμού, 

σταθεροποίηση γεωργικού εισοδήματος κ.λ.π.). Η αξιοποίηση αυτή 
έχει τ 

ο προσόν της σύγχρονης ευεργετικής επίδρασης στο 

Τrεριβάλλοv, καθώς υποκαθιστά συμβατικά καύσιμα και έχει 

μηδενική συμμετοχή στις εκπομπές C02 (λόγω του βιολογικού 
Κύκλου). 

Ιο δ . 
υvαμικο της βιομάζας στην Ελλάδα από αγροτικά και 

δασικά · , , 'λ Ε , ολ κά υπολειμματα ειvαι εξαιρετικα μεγα ο. κτιμαται συν ι 

σε 5 χ 10
5 Τ J, το οποίο ισοδυναμεί με το 50% της σημερινής 

ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο δυναμικό 

εvτοτrίζεται στις περιοχές των μεγάλων καλλιεργειών στην 
Ι(εvτρικη' , θ , 

και βόρεια Ελλάδα. Αν σε αυτο προστε ει και το 

δuvαμικο' , ξ . 
που προκύπτει από τη δυνατοτητα α ιοποιησης 
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ενεργειακών καλλιεργειών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι 

δυνατότητες εκμετάλλευσης της βιομάζας, για ενεργειακούς 

σκοπούς, είναι τεράστιες. 

Δεδομένης όμως της δυσκολίας προσαρμογής της αγροτικής 

οικονομίας σε νέες διαδικασίες και μεθόδους και της αρκετά 
'Περ' λ . ιπ οκης διαδικασίας των εφαρμογών βιοενέργειας, έγινε 

επιλογή μιας αρκετά συντηρητικής προσέγγισης, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι υψηλότεροι στόχοι δεν είναι εφικτοί, υπό 

'Προοποθέσεις. Τα προβλεπόμενα μεγέθη θα προέρχονται από 

τρεις διαφορετικές χρήσεις: 

α)συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού με δυνατότητα 

εγκατάστασης 250 MWe, μέχρι το έτος 2005 και 600 MWe 

μέχρι το έτος 2010, 

β)τταραγωγή θερμότητας με δυνατότητα εγκατάστασης 500 

MWth για το έτος 2005 και 1000 MWth για το έτος 201 Ο 

ε'ΠιΤΤλέον των παραδοσιακών χρήσεων, 

Υ)τrαραγωγή 2 χ 1 os τόνων υγρών βιοκαυσίμων για το έτος 2005 

Ι<αι 6 χ 105 τόνων για το έτος 201 Ο. 

). Φωτοβολταϊκά συστήματα 
Ια Φ/Β συστήματα αποτελούν μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες 

αvανεωσιμες ενεργειακές τεχνολογίες. Παρ' όλο που το κόστος 
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τους μ , 
ειωνεται συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς (25% στα 

Τελευταία πέντε χρόνια), η παραγόμενη από τα Φ/Β συστήματα 

ενέργεια συνεχίζει να είναι ακόμα πιο ακριβή από την αντίστοιχη 

ενέργεια που παράγεται από συμβατικές μορφές. Τα Φ/Β 
συστήματα είναι , 'δ , , ά ο ης ομως η η, απο οικονομικης π ψ , 

ανταγωνιστικά σε περιπτώσεις μη συνδεδεμένων με το δίκτυο 

Περιοχών (απομονωμένοι οικισμοί, νησιά κ.λ.π.). Αναμένεται ότι η 

αύξηση της παραγωγής με τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων 
Πολ' 

υ μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τις σημερινές θα 
επιταχύνε , β , δ , 

ι τη μειωση του κόστους τους. Σο αρες επεν υσεις προς 

αυτη' την 'θ , 
κατευ υνση πραγματοποιουνται σήμερα τόσο στην 

Ευρώπη , , 
, οσο και στις ΗΠΑ και την Ιαπωνια. 

Ιδια' 
ιτερη έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό 

Χώρο στην εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων στα κτίρια, που 

Τrροσαρμόζονται στις σκεπές και τις προσόψεις, σε σύνδεση με 

το ηλεκτρικό δίκτυο. Πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει ειδικά 

Τrρογράμματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ε.Ε. προωθεί 
(JJέσω , , 

της Λευκής Βίβλου) μια εκστρατεια για την εγκατασταση 
5 Χ 10

5 Φ/8 συστημάτων σε κτίρια μέχρι το έτος 201 Ο. Μία 
Τrρωτοβουλία αυτού του μεγέθους μπορεί να παίξει καθοριστικό 

Ρόλο στην προώθηση της τεχνολογίας και να βοηθήσει στη 
ΥΡήγορη μείωση του κόστους (Ζερβός, 1998). 
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Η Ελλάδα παρ' ότι παρουσιάζει σημαντικές προϋποθέσεις για 
εφαρμογή των Φ/8 συστημάτων, παραμένει μία από τις τελευταίες 

Χώρες στην Ε.Ε. από πλευράς εγκατεστημένης ισχύος (236 kWp 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 1995). Τα επίπεδα 
ηλιοφάνειας είναι ιδιαίτερα υψηλά τη χώρα μας και επιπλέον 
διαθέτουμε πλήθος νησιών μη συνδεδεμένων με το κεντρικό 
δίκτυο της · , · · 'δ χωρας, οπου η λύση των Φ/Β συστηματων ειναι η η 

οικονομικά ανταγωνιστική. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αυξήθηκε 

σημαντικά την τελευταία περίοδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την πρ · , 

οταση που υποβλήθηκε στο ΕΠΕ για την εγκατάσταση ενος 

σταθμού 5 MW, στην Κρήτη, ενώ και άλλες εταιρείες έχουν δείξει 

ενδιαφέρον για αντίστοιχες επενδύσεις στην Κρήτη ή και άλλα 
νησιά του Αιγαίου (Ζερβός, 1998). 

Μία Παράλληλη ανάπτυξη εφαρμογών προς τις τρεις βασικές 
κατευθύνσεις: κεντρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής-προσαρμο
σμ · 

ενα συστήματα σε κτίρια-αυτόνομα συστήματα, μπορεί να 
Οδη , , 

Υησει στην εγκατάσταση 75 MW Φ/Β συστημάτων μεχρι το 
έτος 20 , Ά 

05 και 400 MW μέχρι το έτος 201 Ο. Η εφαρμογη σε μεγα η 
Κλίμα , θ , 

κα αναμένεται να γίνει, όταν τα Φ/Β συστηματα α ειναι 

ανταγωνιστικά των συμβατικών εγκαταστάσεων (Ζερβός, 1998). 

Η Ελλ 'δ · , Ε Ε α α πρέπει να συνεισφέρει ενεργα στην εκστρατεια στης . . 

Υια 
την προώθηση των Φ/Β συστημάτων στα κτίρια. Ένα 
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Πρόγραμμα 10000 "ηλιακών στεγών" μέχρι το έτος 2005 

θεωρείται 
εφικτό και απαραίτητο. Με έμφαση στις 

διασυνδεδεμένες με το δίκτυο εφαρμογές (κυρίως στον κτιριακό 
το · 

μεα) αναμένεται να καλυφθεί και ο στόχος του έτους 2010 

(Ζερβός, 1998). 

). Ηλιοθεpμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 

Με τον όρο αυτό εννοούμε την παραγωγή ηλεκτρισμού με την 
αξιοποίηση υψηλών θερμοκρασιών που επιτυvχάνονται με τη 
συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε κατάλληλους συλλέκτες. Οι 
δι · 
αφορες τεχνολογίες για την ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού 

ΙJn-ορούv να εφαρμοστούν σε περιοχές με επαρκή ηλιακή ακτινοβολία 
(άνω των 1800 kWh/m2) και ως τέτοιες ορίζονται οι περιοχές με 
Υεωγf'\rνφ . , . , ζ , 

,..,\λ ικα πλατη μικρότερα των 40°. Η γεωγραφικη αυτη ωνη 

Τrεριλαμβάνει όλη σχεδόν τη Μεσόγειο. 
Ιο · 

Κοστος της κιλοβατώρας μειώθηκε κατά 83% σε διάστημα 

IJΙΙ<ρότερο από μία δεκαετία, τόσο λόγω των τεχνολογικών 
βελτιω· , · 

σεωv, οσο και λόγω των οικονομιών κλιμακας στην 

Τrαραγωγή. Το κόστος σήμερα εκτιμάται σε 0.09-0.15 $/kWh. Το 
f(όοτο · · β δ , ς αυτό μπορεί να μειωθεί σημαντικα σε περιπτωσεις u ρι ικων 
οταeμ . , , , 

ων, αυτών δηλαδή που χρησιμοποιουν επικοuρικα και καποιο 

άλλο · · λή συστημα παραγωγής ενέργειας, τις ωρες της χαμη ς 
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ηλιοφάνειας. 

Στον ελλην , , , 
ικο χωρο, ηδη προωθείται η εγκατάσταση ενός ηλιακού 

σταθμού 50 MW στην Κρήτη. Ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί 
0 
σταθμός αυτός τα επόμενα χρόνια και να γίνει αργότερα ένας 

α , 
κομη σταθμός του ιδίου μεγέθους σε άλλη περιοχή της χώρας (π.χ. 

nu.οπόvνησος) (Ζερβός, 1998). 

» Ηλιακοί συλλέκτες 
Η γ· 

εννηση της ελληνικής αγοράς ηλιακών συλλεκτών τοποθετείται 

το 197 
4, όταν πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο ώθησαν 

αpκ.ετ , 
ους Κύπριους επιχειρηματίες να μεταφέρουν τις 

δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. 'Εκτοτε, ο νέος αλλά 
ελτrιδοφ , , , , 

ορος αυτός τομέας, ανδρώθηκε και αποτελει σημερα ενα 
δυvαμικ, , , 

ο κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας, ισως το μονο στην 
Τrεpιοχ, , 

η εκμετάλλευσης των ΑΠΕ, με σημαντικές εξαγωγες και 
σuναλλαγμ , , , , 

ατικα οφελη για την εθνικη οικονομια. 

Η rεχvολ , ,. , , 
ογια των ηλιακών ενεργητικών θερμικων συστηματων ειναι 

σημερα , , , , 
ωριμη. Υπάρχουν βέβαια σημαντικες δuνατοτητες μειωσης 

rou 
σημερινού τους κόστους από την παραγωγή τέτοιων 

Οuοτηι,, , β λ , 
,...ατων σε μεγάλη κλίμακα και απο ε τιωσεις στις 

διαδικα , , , 
σιες παραγωγής και την προώθηση τους στην αγορα. 

fi άveη , · λ · ση της εγχώριας των ηλιακών σuλλεκτων, κuριως η ιακων 
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θερμοσιφιίινων, άρχισε στη δεκαετfα του '80, όπου tνας 
συνδυασμός οικονομικιίιν κινήτρων και το υψηλό κόστος του 
ττετρελαiου έδωσε σημαντική ιίιθηση στην εγχιίιρια κατασκευαστική 
βιομηχανία. Στο τέλος της δεκαετfας του '80, αλλά και σε ολόκληρη 
τη δεκαετία του '90 οι πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών στον ελλαδικό 
Χιίιρο σταθεροποιούνται στα επίπεδα μεταξύ 120000 και 160000 
rn2 ε 

' τησίως, με περιοδικές διακυμάνσεις λόγω πρόσκαιρων 

μεταβολών στην εγχώρια αγορά (Ελ-Σαμανr, 2003). 

Τα ηλιακά συστήματα θtρμανσης νερού για οικιακή χρήση (ηλιακοl 
θερμοσfφωνες) ενιίι γνιίιρισαν εντυπωσιακή εξάπλωση στην 
ΊΤε , 

Ριοδο 1975-1995, στην Ελλάδα. Εντούτοις, τα τελευταrα 

Χρόνια παρατηρείται μία αξιοσημεfωτη στασιμότητα στην 
Ελληνική αγορά, σε αντίθεση με τη Γερμανική αγορά και σε 
μικρότερο βαθμό με την αγορά της Αυστρfας. Ο χαμηλός 
Ρυθμός ΤΓώλησης ηλιακών συλλεκτών στην ελληνική αγορά, που 
ΤΤαΡατηρείται τα τελευταfα χρόνια, αποδfδεται στο γεγονός ότι 
δεν ΤΤαρατηρεfται αξιόλογη εγκατάσταση νέων συστημάτων από 
~tou έ ς ΧΡήστες, αλλά περιορίζεται σε αντικατάσταση μ ρους του 

ΤΤεΤΤαλαιωμένου εξοπλισμού από παλαιούς και κατά κανόνα 
ικανοn-οιημένους χρήστες. θα πρέπει να αναφερθεί ότι, αν 
θε1ιιρηθεί μια προσεγγιστική διάρκεια ζωής 1 Ο ετιίιν για τα 
0uοτή ά ματα ηλιακών συλλεκτών που κατασκευ στηκαν τη 
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συλλεκτών σε χώρες της Ε. Ε., από όπου διαπιστώνεται μία 

αύξηση κατά 53% περίπου του ποσοστού της Γερμανικής 
αγοράς. 

Από το ίδιο σχήμα επίσης διαπιστώνεται ότι, οι αγορές της 
Αυστ , 

ριας, της Γερμανίας και της Ελλάδας συγκεντρώνουν το 
82% του π , , λ , λλ , , ' οσοστου των πωλησεων η ιακων συ εκτων, κατα το 

έτος 1995, και το 85% κατά το έτος 2000. 

Οι εγκατεστημένοι ηλιακοί συλλέκτες στο τέλος του 1995 ήταν 
Τrε , 

ριπου 2χ106 m2 σε σύνολο 6.5χ106 m2 σε ολόκληρη την Ε.Ε., 

δηλαδή το 30.8% του συνόλου των συνολικά εγκατεστημένων 
επιφανειών σε όλες τις χώρες της Ε . Ε. Παράλληλα, 
αvαπ , 

τυχθηκε εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία, η οποία 

Κατέχει το 30% περίπου της αγοράς στην Ε . Ε . Η ελληνική 

βιομηχανία είναι παρούσα με σημαντικές εξαγωγές στις 
εντυπωσιακά, όπως προαναφέρθηκε, αναπτυσσόμενες αγορές της 
Αuστ · 

ριας και της Γερμανίας (Ζερβός, 1998). 

nαρ' όλη τη μεγάλη ανάπτυξη των εφαρμογών στον ελληνικό χώρο 
υπάρχουν ακόμη σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της αγοράς αυτών των συστημάτων. Οι μέχρι σήμερα 

εφαρμογές αφορούν κατά 95% στην εγκατάσταση οικιακών 
θερμ , 

οσιφωνικων συστημάτων. Το 5% αφορά κεντρικά ηλιακά 

ουσ · 
τηματα που έχουν εγκατασταθεί κυρίως σε ξενοδοχεία, 
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βιομηχανίες, ειδικά κτίρια και θερμοκήπια. Οι εφαρμογές στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ελάχιστες και αντιστοιχούν σε 0.5°/ο 

περίπου της εγκατεστημένης επιφάνειας συλλεκτών. Μέχρι σήμερα 

υπάρχουν επίσης ελάχιστα παραδείγματα εφαρμογών για 

θέρμανση και ψύξη. Η διείσδυση σε μεγάλη κλίμακα σε όλους 

αυτούς τους τομείς είναι ώριμη και εφικτή. Αλλά και τα περιθώρια 

κλασικών οικιακών εφαρμογών είναι ακόμη μεγάλα (Ζερβός, 1998). 

Εκτιμάται ότι οι εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών μπορούν να 

φτάσουν τα 7χ106 m2 μέχρι το έτος 2005 και τα 11χ106 m2 μέχρι το 

έτος 201 Ο, στόχο που έχει θέσει άλλωστε και η Ένωση 

Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) (Ζερβός, 1998). 

>Γεωθερμία 

Η απαιτούμενη τεχνολογία για την αξιοποίηση της γεωθερμίας που 

εμπεριέχεται σε υπόγεια ρευστά είναι πλέον δοκιμασμένη διεθνώς σε 

ευρεία κλίμακα και οικονομικά ανταγωνιστική. Αν και το 

εξακριβωμένο εγχώριο δυναμικό μέσης και υψηλής ενθαλπίας 

είναι σημαντικό, δεν προβλέπεται να γίνουν εγκαταστάσεις τα 

1Τpοσεχή έτη. Αστοχίες του παρελθόντος (ιδιαίτερα η περίπτωση 

της γεωθερμικής εκμετάλλευσης στη Μήλο) έχουν δημιουργήσει 

αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη. Αντίθετα, αναμένεται η 

'Τrpοώθηση εφαρμογών αξιοποίησης γεωθερμικών ρευστών 
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χαμηλής ενθαλπίας για χρήση κυρίως στο γεωργικό τομέα 

(θέρμανση θερμοκηπίων, χρήση σε ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π.). 

Μέχρι το έτος 1998 λειτουργούσαν ήδη εγκαταστάσεις θερμικής 

ισχύος 23 MW περίπου, ενώ μέχρι το έτος 2005 αναμένεται να 

φτάσουν τα 75 MW και υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης επί 

Πλέον 20 MW για ηλεκτροπαραγωγή. Τα μεγέθη αυτά μπορούν να 

διπλασιαστούν το έτος 201 Ο (Ζερβός, 1998). 

Εφαρμογές στην Ελβετία και τις ΗΠΑ έδειξαν ότι σε ένα τετραγωνικό 

χιλιόμετρο μπορούμε θεωρητικά να κατασκευάσουμε 10000 

γεωθερμικά πεδία συνολικής ισχύος 1 Ο MW. Με τις σημερινές 

συνθήκες στην ελληνική αγορά, το κόστος μιας γεωθερμικής 

εγκατάστασης για μια κατοικία ή επαγγελματική στέγη 150 m2
, 

ανέρχεται σε 11750 € περίπου. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται 

τα έξοδα της γεώτρησης, του γεωθερμικού εναλλάκτη, της αντλίας 

θερμότητας, των κλιματιστικών μηχανημάτων και όλων των 

απαραίτητων αυτοματισμών. Είναι σαφές ότι το σχετικά υψηλό 

αρχικό κόστος της επένδυσης μπορεί να αποσβεστεί σύντομα 

από την εξοικονόμηση σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό. Αν 

εγκαθιστούσαμε π . χ. 25000 γεωθερμικές μονάδες στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής, θα εξοικονομούσαμε το ισοδύναμα 110000 

Τόνων πετρελαίου ετησίως με προφανή οφέλη για την ποιότητα 

του αέρα της νεφόπληκτης πρωτεύουσας. 
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5.4 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι εξέλιξης ανά 

μορφή στην Ελλάδα για τα έτη 2005 και 201 Ο, όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω. Για τις τιμές που αναφέρονται στο 1995 χρησιμοποιή

θηκαν τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. (Eurostat). Τα στοιχεία αυτά 

αμφισβητούνται όσον αφορά στην ποσότητα της βιομάζας. Οι 

υπάρχουσες εκτιμήσεις για τη χρήση των γεωργικών και δασικών 

υπολειμμάτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, αρχίζοντας από 
5

00 ktoe και φτάνοντας μέχρι 1398 ktoe
1 
τιμή που χρησιμοποιείται 

από την Eurostat. Το γεγονός αυτό έχει επίπτωση και στον καθορι

σμό του συνολικού ποσοστού της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Στόχοι εξέλιξης, ανά μορφή, στην Ελλάδα (Ζερβός, 
1998). 

r--

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1995 2005 2010 ---Αιολικά (MW) 
r-- 27 1000 2000 

~α Υδροηλεκτρικά (MW) 2434 3100 3250 

Μικρά Υδροηλεκτρικά (MW) 
r--- 42 200 400 

Φωτοβολταϊκά (MW) 
:--___ 0.235 75 400 

Ηλιοθερμικοί σταθμοί (MW) - 50 100 r--_ 

Ηλιακοί Συλλέκτες ( m2) 2χ106 7χ106 11χ106 

Βιομάζα (ktoe) 
Γ---

1393 2500 4200 

r Ε:UJθερμία (ktoe) 3 100 200 
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5.5 ΚΟΣΤΟΣ-ΟΦΕΛΗ 

Σήμερα, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας 

από ΑΠΕ, σε σύγκριση με την παραγόμενη από τη χρήση συμβα

τικών καυσίμων είναι σε αρκετές περιπτώσεις υψηλότερο. Είναι, 

όμως, σαφές ότι το κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ μειώνεται ραγδαία 

με την επέκταση της χρήσης τους και συνεπώς με τη μαζική 

παραγωγή. Ορισμένες τεχνολογίες είναι ήδη ανταγωνιστικές και 

Προβλέπεται ότι το ίδιο θα συμβεί και με πολλές από τις υπόλοιπες. 

Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζεται το ανά επένδυση κόστος που θα 

χρειαστεί για να καλυφθούν οι προβλεπόμενες από τους επιμέρους 

στόχους εγκαταστάσεις, μαζί με ορισμένα από τα οφέλη που θα 

Προκύψουν από τη χρήση τους. Από μελέτες που έγιναν 

διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των απαιτούμενων επενδύσεων στην 

περίοδο 1998-201 ο θα ανερχόταν σε 9, 134,235,000 €. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι οι επενδύσεις αξιοποίησης των ΑΠΕ που είχαν 

υποβληθεί το έτος 1998 στο Υπουργείο Ανάπτυξης για 

αδειοδότηση ξεπερνούσαν τα 1, 761,000 €. Οι επενδύσεις αυτές 

θα συνέβαλαν στο να αποφευχθεί η χρήση συμβατικών 

Καυσίμων των οποίων το κόστος εκτιμάται· σε 1,520,494 € για 

την ίδια περίοδο, ενώ οι συνολικές εκπομπές του διοξειδίου του 

άνθρακα θα μειωθούν κατά 22.1 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια 

βάση το έτος 201 ο. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 40700 
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περίπου νέες θέσεις εργασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 Κόστος επενδύσεων-οφέλη (Ζερβός, 1998). 

~ 

Αναμενόμενη 

Μέσο Όφελος 

Σύνολο Μείωση 

Πρόσθετη Μοναδιαίο Α ποφευγομένου ~ναμενόμενες 

Τεχνολογία 
Επενδύσεων Εκπομπών C02 

Δυναμικότητα Κόστος Κόστους Νέες Θέσεις 

1998-2010 Εκατομμύρια 

1998. 2010 1998-2010 Καυσίμων Εργασίας 

σε€ Τόνοι το 2010 

σε€ 1998·2010 σε€ 
Ετησίως 

r--..._ 

Αιολικά 2000 MW 793/ΚW 1,585,000,000 734,000,000 5.6 6000 

t---__ 

Υδροηλεκτρικά 1100 MW 1089/ΚW 1, 194,500,000 293,470,000 2.4 1000 

!'---__ 

Φωτοβολταϊκά 400MW 2935/KW 1, 17 4,000,000 58,694,000 0.5 5000 

!---...._ 

Ηλιοθερμικοί 

Σταθμοί 
100MW 2054/ΚW 206,000,000 23,480,000 0.2 200 

1 Ηλιακοί 

Συλλέκτες 
9,000,000 m2 250/m2 2,245,000,000 410,850,000 4.9 18000 

~ 

Βιομάζα 2800 Ktoe - 2,583,000,000 - 80 10000 

~ εωeερμία 200 Ktoe - 146,735,000 - 05 1000 

~ 
ίύνολο 9, 134,235,000 1,520,494 22.1 40700 

- -
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5.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ 

Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και κοινής αποδοχής σχεδίου 

ανάπτυξης των ΑΠΕ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αποτελεί 

αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη διείσδυση τους στο 

ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η 

υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εμποδίων που σχετίζονται με παγιωμένες 

αντιλήψεις, πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης της ενέργειας. Είναι 

σήμερα κοινά αποδεκτό ότι τα εμπόδια αυτά δεν αφορούν μόνο την 

οικονομικότητα των ΑΠΕ και την ανταγωνιστικότητα τους ως προς 

τα συμβατικά καύσιμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι 

εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντικά είναι: 

• Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και επαρκούς γνώσης των 

τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων σχετικών με 

την αξιοποίηση των ΑΠΕ τόσο των αρμοδίων φορέων, όσο και 

των πολιτών. 

• Οι αναστολές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να αναλάβουν ένα 

Πιθανό ρίσκο-τεχνικό και οικονομικό-επενδύοντας σε ανανεώσιμες 

τεχνολογίες. 

• Τα πολλαπλά διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που οφεί-
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λονται σε μία συνολικότερη αδράνεια και δυσκαμψία του ελληνικού 

δημοσίου . 

5. 7 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

5.7.1 Βελτιώσεις του Νόμου 2244/94 

Ο νόμος 2244/94 αποτελεί τη νομοθετική βάση για το άνοιγμα της 

αγοράς των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του 

εντοπίστηκαν, όμως, ορισμένες ελλείψεις και δυσλειτουργίες που 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η 

προώθηση των επενδύσεων: 

Πρωταρχική σημασία είχε η απλοποίηση και επιτάχυνση της 

διαδικασίας εκχώρησης αδειών καθώς και η αποσαφήνιση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην πράξη 

η ένταξη των διαδικασιών σε ένα ενιαίο μηχανισμό "one step shop". 

Οι επιμέρους υπηρεσίες (αρχαιολογία, πολεοδομία κ. λ.π) θα πρέπει 

να γνωμοδοτούν σε πολύ συγκεκριμένα διαστήματα (π.χ. εντός δύο 

μηνών) και αν δεν το κάνουν η γνώμη τους θα πρέπει να θεωρείται 

θετική και να προχωρά η διαδικασία . Είναι επίσης αναγκαίο : 

• 

• 

Η τιμή της kWh στο διασυνδεδεμένο δίκτυο να εξισωθεί με αυτήν 

των νησιών. 

Να εξαιρεθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά από την κατηγορία 

σταθμών «μη εγγυημένης ισχύος». 
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Ο νόμος να ρυθμίζει θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις 

μικρότερες από 20 kW για τις οποίες υπάρχει κενό νόμου. Το 

ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο για τη χρήση των Φ/8 στα κτίρια. 'Ετσι 

δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς οικιακούς καταναλωτές να 

ΤΤωλούν ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ στην ίδια τιμή που το 

αγοράζουν από τη ΔΕΗ με τη χρήση ενός μετρητή αμφίδρομης 

κατεύθυνσης (net metering) (Ζερβός, 1998). 

Τα τταραπάνω βελτιώθηκαν, ως ένα βαθμό, με το νόμο 2941/2001 

ως εξής: 

• Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για μεγάλα έργα υποδομής για την 

εντός δασών και δασικών εκτάσεων εγκατάσταση, επεκτείνονται 

και στις ΑΠΕ. 

• Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και Α/Γ δεν απαιτείται 

έκδοση άδειας οικοδομής με εξαίρεση τα έργα πολιτικού 

μηχανικού. 

• Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το 

διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα 

αυτόνομων νησιωτικών περιοχών μπορεί να κατασκευάζονται από 

οττοιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή σύμφωνα με 

ττροδιαγραφές παρεχόμενες από το Διαχειριστή του Συστήματος. 

• Τα έργα ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβανομένων 
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συνδετικών δικτύων, υποσταθμών και υποδομής εν γένει 

θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα 
υλοποίησης τους και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων. 

' Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης 

με την οποία καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι δόμησης εκτός 

σχεδίου πόλεων σε σχέση με τα γενικώς κρατούντα. 

• Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών 

δρώσες κατά μια έννοια στην αρχή του «one-step-shop» 

συντονίζουν σε κάποιο βαθμό την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

στην οποία εμπλέκεται πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και άλλων 

φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003). 

5.1.2 Υποδειγματική λειτουργία του Δημόσιου τομέα 

Ο Δημόσιος Τομέας μπορεί και πρέπει να παίξει ένα υποδειγματικά 

Ρόλο στη χρήση των ΑΠΕ, μέσω της προώθησης των κατάλληλων 

τεχνολογιών και της υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων. Μπορεί 

με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αγοράς και 

στην ενεργοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων. 
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Το λειτουργικό κόστος των δημόσιων κτιρίων είναι εξαιρετικά υψηλό 

και εξαρτάται κυρίως από την ενεργειακή κατανάλωση . Η μελέτη 
και κατηγοριοποίηση των κτιρίων, με βάση κατάλληλα κριτήρια 

(μέγεθος, ώρες λειτουργίας κ.λ.π.), είναι αναγκαία και θα δείξει τις 
δυνατότητες παρεμβάσεων με χρήση ΑΠΕ ή/και ορθολογικής 
χρήσης της ενέργειας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει μια 

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία όμως βρίσκεται 

ακόμα σε εμβρυακό στάδιο και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί (Ζερβός, 
1998). 

Στο μέλλον όλα τα νέα δημόσια κτίρια θα πρέπει να χτίζονται 

με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και να 

ενσωματώνονται τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως και να λαμβάνονται μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα όπως οι 

Πανεπιστημιουπόλεις, περιοχές αναψυχής, οι πρώην 

στρατιωτικές βάσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πιλοτικές 

Περιοχές όπου το ευρύ κοινό μπορεί να εξοικειώνεται με τη 

ΧΡήση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Είναι επίσης προφανές ότι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλης 

υποδομής και μηχανισμών υλοποίησης, ενώ για την επίτευξη του 

1Τρέπει να κινητοποιηθούν και να συντονισθούν όλοι οι αρμόδιοι 
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φορείς (ΔΕΗ, ΚΑΠΕ, αρμόδια υπουργεία κ.λ.π . ). 

5. 7 .3 Προετοιμασία των καταναλωτών και των παραγωγικών 

δυνάμεων 

Η βαθμιαία μεταβολή της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας 

στην κατεύθυνση της μέγιστης διείσδυσης των ΑΠΕ προϋποθέτει 

επίσης τη συστηματική προετοιμασία της κοινής γνώμης και των 

παραγωγικών δυνάμεων που θα κληθούν να παίξουν 

συγκεκριμένο ρόλο. Τα παρακάτω μέτρα και ενέργειες 

στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση: 

• Συστηματικές ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό από τις 

αρμόδιες αρχές και τα ΜΜΕ. Το "μήνυμα" που πρέπει να 

προωθηθεί είναι ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την σε 

μεγάλη κλίμακα διείσδυση των ΑΠΕ δεν αφορούν μόνο την 

ενεργεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, αλλά 

περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

και νέων πηγών εισοδήματος. 

• Κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης «ειδικού κοινού» 

(επενδυτές, τεχνικοί, χρηματοδοτικοί φορείς κ.λ.π.). Για την 

επιτυχία αυτού του μέτρου απαιτείται η συστηματική 

Προσπάθεια του ΚΑΠΕ, των Περιφερειακών Ενεργειακών 
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Κέντρων και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 

• Μακροπρόθεσμα, είναι αναγκαία η ευρύτερη ευαισθητοποίηση 

της κοινωνίας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την 

εισαγωγή κατάλληλων μαθημάτων (συμπληρωματικών ή σε 

συνδυασμό με τα μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Αναμένουμε στην υλοποίηση των παραπάνω το συντομότερο 

δυνατόν προκειμένου η τεχνολογία των ΑΠΕ να κερδίσει γρήγορα 

έδαφος και να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει, χωρίς να συναντά 

εμπόδια από τα συμφέροντα που διέπουν την αγορά του πετρελαίου 

και αυτούς που την διαχειρίζονται. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ θα συμβάλλει στην μείωση της 

καταστροφής του πλανήτη που εδώ και πολλές δεκαετίες έχει 

ξεκινήσει και που η φύση πλέον μας δείχνει ξεκάθαρα πως τα 

Περιθώρια ολοένα και στενεύουν. Γι' αυτό και εμείς, από τη θέση 

αυτή, επιθυμούμε και ευχόμαστε η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος και 

αρωγός αυτής της προσπάθειας έτσι ώστε για άλλη μία φορά να 

δώσει τα φώτα και να δείξει το δρόμο σε όλο τον κόσμο προς τη 

διάσωση του πλανήτη μας. 
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