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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει το τοπικό δίκτυο της νήσου Ληνού, καθώς και 

τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτό. Η Λήμνος βρίσκεται στο 

βόρειο Αιγαίο, είναι το όγδοο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας σε έκταση, ενώ ο 

πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 18.000 κατοίκους.  

Στην αρχή της εργασίας υπάρχουν ιστορικά στοιχεία σχετικά με την κλιματική 

αλλαγής και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις  

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα χαρακτηριστικά τους, τα οφέλη τους, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους  

Στη συνέχεια γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 

αναφορά στα συστήματα και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Ακολούθως περιγράφονται τα δεδομένα του Ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ζήτηση των τελευταίων χρόνων, καθώς και οι σταθμοί που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της. 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας που είναι και το σημαντικότερο, αναλύεται η 

παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της 

Λήμνου. Γίνεται μια αναφορά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, στα αιολικά και 

φωτοβολταικά πάρκα του νησιού καθώς και για το έργο της αιγαίας ζεύξης. 

 

PROLOGUE 

This dissertation analyses the local electricity network of the Greek island, Lemnos, 

and the contribution of renewable energy sources. Lemnos is a Greek island in the 

northern part of the Aegean Sea, it's the 8th-largest island of Greece. Its population is 

about 18.000 people.  

At the beginning of this essay there are historical facts about climate change and 

about the pollution of the environment. After that, it is mentioned about the renewable 

energy sources, about their characteristics, their benefits, their advantages and 

disadvantages. 

 Moreover there is an historical narration of the electrical energy in Greece, also of the 

systems and the technology which are used today. In addition it is mentioned and 

described about the data of the Greek electric system, the demand of the last few years 

as well as the stations which are used to produce it. 

In the last chapter of this essay and the most important one, it's been analyzed about 

the produce, the transmission and distribution of electricity in the island of Lemnos.  

A reference is made to the Electrical Factory (DEH), to the Aeolian and photovoltaic 

parks of the island and to the work of the Aegean coupling. 
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1º ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Κλιματική αλλαγή ονομάζεται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα 

σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική 

κλίμακα. Οι αλλαγές αυτές του κλίματος οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς 

και σε ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στο κλίμα. Δισεκατομμύρια 

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από την καύση ορυκτών καυσίμων 

καθώς και άλλων αερίων όπως μεθάνιο και μονοξείδιο του αζώτου απελευθερώνονται 

στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας την ισορροπία των αερίων. Το διοξείδιο του άνθρακα 

θεωρείται υπεύθυνο κατά κύριο λόγο για την υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας, ενώ 

έχει υπολογιστεί ότι επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα κάθε χρόνο με έξι 

δισεκατομμύρια τόνους. Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά ποικίλουν ανάλογα με την 

οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Οι σημαντικότερες κλιματικές αλλαγές 

που παρατηρούνται παγκοσμίως είναι οι εξής: 

 

 Η όξινη βροχή 

Περιλαμβάνει όλες τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις (βροχή, χαλάζι, χιόνι) οι 

οποίες έχουν Ph χαμηλότερο από το Ph της κανονικής βροχής, όντας έτσι πιο όξινες 

από την κανονική βροχή. Επιφέρει καταστροφές σε οικοσυστήματα, καλλιέργειες, 

μνημεία και περιουσιακά στοιχεία. Οι σημαντικότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι που 

προκαλούν την όξινη βροχή είναι το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου. 

Το διοξείδιο του θείου παράγεται από οχήματα, κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων, 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και αλλά μέσα που καίνε 

παράγωγα αργού πετρελαίου. Τα οξείδια του αζώτου παράγονται από την αντίδραση 

του αζώτου και του οξυγόνου της ατμόσφαιρας στις μηχανές εσωτερικής καύσης των 

αυτοκινήτων, της βιομηχανίας, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κτλ.  

 Η Τρύπα του όζοντος 

Ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του όζοντος που βρίσκεται στα 

ανώτερα στρώματα της γης μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Το όζον 

προλαμβάνει ένα μέρος της επιβλαβούς  ακτινοβολίας από το να φτάσει στην 

επιφάνεια της γης και η καταστροφή του επιτρέπει την είσοδο υπεριωδών 

ακτινοβολιών προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους ζωντανούς οργανισμούς. 

Η τρύπα του όζοντος προκαλείται από την εκπομπή χλωροφθορανθράκων στην 
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ατμόσφαιρα οι οποίοι συναντώνται σε ψυκτικές συσκευές και ως προωθητικά σε 

σπρέι.  

 Τα ακραία καιρικά φαινόμενα  

Ονομάζονται τα μετεωρολογικά εκείνα φαινόμενα στα οποία παρατηρούνται μέγιστες 

ή ελάχιστες τιμές παρατηρήσεων ασυνήθιστων για την εποχή που συμβαίνουν. 

Παραδείγματα ακραίων καιρικών φαινομένων είναι οι τυφώνες, οι κυκλώνες και οι 

ισχυρές καταιγίδες, όπου η πρόβλεψη τους είναι δυνατή αλλά η αντιμετώπιση τους 

θεωρείται δαπανηρή ή αδύνατη. 

 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 Είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα συγκρατεί θερμότητα 

συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Αυτό προκαλείται από 

την συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα αέριων του θερμοκηπίου που έχουν την ιδιότητα 

να παγιδεύουν θερμότητα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπήρχε από πάντα λόγω 

της ύπαρξης ορισμένων συστατικών της γήινης ατμόσφαιρας. Σήμερα κυρίως λόγο 

της καύσης των ορυκτών καυσίμων και της καταστροφής των δασών εμφανίζεται 

ιδιαιτέρα οξυμένο    

 

Οι συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι: 

 Απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας 

 Μείωση στα αποθέματα νερού 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα 

 Εξαφάνιση σπάνιας χλωρίδας και πανίδας 

 Εξάπλωση ασθενειών 

 Διαμάχες για νερό και πετρέλαιο 

 

 

1.2  Προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Οι πρώτοι επιστήμονες άρχισαν να κρούουν τον κώδωνα του κίνδυνου για την 

κλιματική αλλαγή που οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες. Στοιχεία από τις δεκαετίες 

του 60 και του 70 έδειχναν ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονταν 

σημαντικά, γεγονός που οδήγησε αρχικά τους κλιματολόγους και στη συνέχεια και 

άλλους επιστήμονες να πιέσουν για δράσεις. Το 1988 δημιουργήθηκε μια 

διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος, η οποία παρουσίασε μια 

πρώτη έκθεση η οποία απεικόνιζε τις απόψεις 400 σημαντικών επιστημόνων. 

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή το πρόβλημα της αύξησης της θερμοκρασίας ήταν 

υπαρκτό και η αντιμετώπιση του έπρεπε να γίνει άμεσα. Τα συμπεράσματα της 

διακυβερνητικής επιτροπής οδήγησαν τις κυβερνήσεις των χωρών να δημιουργήσουν 
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μία σύμβαση πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές. Η σύμβαση αυτή ήταν έτοιμη προς 

υπογραφή το 1992 στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων  Εθνών για την 

αλλαγή του κλίματος καθώς και το πρωτόκολλο του Κιότο που ακολούθησε, 

αποτελούν το μόνο διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. 

 

1.3  Πρωτόκολλο του Κιότο  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν οδικό χάρτη, στον οποίο περιλαμβάνονται 

τα απαραίτητα βήματα για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής λόγω των αυξημένων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Πήρε το 

όνομα του από την παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας Κιότο, όπου υπογράφηκε το 

1997. 

Το βάρος πέφτει κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να μειώσουν 

υποχρεωτικά τους 6 βασικούς ρύπους(διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, πρωτοξείδιο 

του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, υπερφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες και 

εξαφθοριούχο θείο)  , που συνθέτουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κυρίως το 

διοξεόδιο του άνθρακα κατά 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Οι μεγάλοι 

αναπτυσσόμενοι ρυπαντές όπως η Κίνα και η Ινδία αρνήθηκαν να το επικυρώσουν. 

Αντίθετα οι ΗΠΑ ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου αποχώρησε το 2001, όταν 

αμφισβήτησαν την επιστημονική βασιμότητα του φαινομένου του θερμοκηπίου, και 

θεωρώντας την συνθήκη, πολύ ακριβή για την Αμερικάνικη οικονομία. 

 

Περιλαμβάνει τρείς ευέλικτους μηχανισμούς: 

 Την εμπορεία δικαιωμάτων εκπομπών 

Μία χώρα η οποία έχει μειώσει τις εκπομπές της πέρα των αρχικών στόχων που 

προβλέπει το πρωτόκολλο, μπορεί να πουλήσει αυτή την επιπλέων μείωση σε άλλη 

χώρα η οποία δυσκολεύεται να πετύχει τους στόχους της.   

 Το μηχανισμός κοινής εφαρμογής 

Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δίνει την δυνατότητα υλοποίησης κοινών 

προγραμμάτων μεταξύ των χωρών. Η χώρα η οποία χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες 

αυτές επωφελείται από την υλοποίηση του προγράμματος σε άλλη συμβαλλόμενη 

χώρα. 

 Το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης  

Στόχος του μηχανισμού αυτού είναι οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες να 

χρησιμοποιήσουν προγράμματα για την μείωση των εκπομπών αερίων σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Μια βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα αντί να μειώσει τις 
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δικές της εκπομπές μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών σε κάποια 

φτωχότερη χώρα, όπου η μείωση αυτή μπορεί να είναι φθηνότερη και ευκολότερη.   

Η Ελλάδα υπέγραψε το πρωτόκολλο του Κιότο τον Απρίλιο του 1998 μαζί με τα 

υπόλοιπα κράτη Ευρωπαϊκής Ένωση.  Αντίθετα με τις βιομηχανικές χώρες θα 

μπορούσε να αυξήσει τους ρύπους της κατά 25% έως το 2010 σε σχέση με τα επίπεδα 

του 1990. Η χώρα μας όμως το 2000 είχε ξεπεράσει κατά 23,4% το όριο ρίπων και 

σύμφωνα με μελέτη, η αύξηση αυτή το 2010 θα προσεγγίζει το 39%. Αυτό σημάνει 

ότι θα πρέπει να  ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των ρύπων για να μην 

αντιμετωπίσει μια σειρά από κυρώσεις. Στη χώρα μας ο μεγαλύτερος ρυπαντής είναι 

η ΔΕΗ, η οποία εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα που θεωρούνται ιδιαίτερα 

ρυπογόνα.  

 

 1.4 Καθαρή ενέργεια  

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι εξαρτημένη από την 

ηλεκτρική ενέργεια, κάθε ρεαλιστική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής πρέπει να δώσει έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με όσο το 

δυνατόν μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Με τον όρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (ΑΠΕ) νοείται ένα σύνολο από μορφές 

ενέργειας, οι οποίες από τη μία είναι ανεξάντλητες στη φύση και από την άλλη σε 

σύγκριση με τις κοινές μορφές ενέργειας επιβαρύνουν πολύ λιγότερο το περιβάλλον. 

Οι πηγές αυτές ονομάζονται και ήπιες καθώς για την εκμετάλλευση τους δεν 

απαιτείται ανθρώπινη επέμβαση με την έννοια της άντλησης , εξόρυξης ή καύσης 

κάποιου υλικού. Ακόμα οι ΑΠΕ δεν αποδεσμεύουν στο περιβάλλον διοξείδιο του 

άνθρακα , υδρογονάνθρακες , ραδιενεργά ή τοξικά απόβλητα. Ο όρος ανανεώσιμες 

αναφέρεται και στο γεγονός ότι οι πηγές αυτές είναι σε μεγάλη αφθονία στο φυσικό 

μας περιβάλλον και κατά τη χρησιμοποίηση τους δεν επηρεάζεται η ροή ενέργειας 

που βρίσκεται στη φύση. Οι πηγές αυτές ονομάζονται και καθαρές καθώς είναι 

φιλικές στο περιβάλλον και αφήνουν πολύ λιγότερα κατάλοιπα σε σχέση με τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας  

Τα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: 

 Ενέργεια Βιομάζας 

 Γεωθερμική Ενέργεια 

 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

 Θαλάσσια Ενέργεια 

 Ηλιακή Ενέργεια 

 Αιολική Ενέργεια 
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 Με την εξέλιξη των ΑΠΕ υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως κύρια ή 

εφεδρική πηγή ενέργειας. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 

χρόνια, εκτιμάται ότι το κόστος από την χρήση μόνο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

για την ηλεκτροδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι έως 25% 

χαμηλότερο σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Μία ακόμη σημαντική μελέτη δείχνει 

ότι η χρήση ΑΠΕ κατά 100% είναι εξίσου αξιόπιστη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 

σύστημα περιορισμένης χρήσης τους. Σημαντική προϋπόθεση για τη ηλεκτροδότηση 

της ΕΕ μόνο από ΑΠΕ είναι η ανάπτυξη κατάλληλων διασυνδέσεων και ο 

εκσυγχρονισμός του δικτύου.   
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2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

2.1  Ενέργεια βιομάζας  

2.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 

Βιομάζα ονομάζουμε το σύνολο της ύλης που έχει βιολογική προέλευση , δηλαδή 

υλικά που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τη φύση , όπως ενεργειακές 

καλλιέργειες , υποπροϊόντα και κατάλοιπα αγροτικής , δασικής , αλιευτικής 

παραγωγής ή ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά λύματα και σκουπίδια . 

Από τα φυτά μπορούμε να παράγουμε καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού , πρώτη ύλη για την παραγωγή αιθανόλης και ντίζελ. Από την 

επεξεργασία αστικών αποβλήτων είναι δυνατόν παραχθεί βιοαέριο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροπαραγωγή .  

Για την μετατροπή της βιομάζας σε ενέργεια πρέπει να υπάρχουν κάποια 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που την επηρεάζουν από τεχνικής πλευράς αλλά και 

για τη βιωσιμότητα ολόκληρης της επένδυσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι οι εξής: 

 Η πυκνότητα 

 Η περιεκτικότητα σε υγρασία 

 Η θερμογόνος δύναμη 

 Η περιεκτικότητα σε τέφρα 

 Η περιεκτικότητα σε αλκαλικά μέταλλα 

 Η περιεκτικότητα σε πτητικά στερεά 

 

2.1.2 Ενέργεια Βιομάζας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα ισοδυναμούν 

ενεργειακά με 3-4 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ενώ το δυναμικό των 

ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί με τα σημερινά δεδομένα να ξεπεράσει εκείνο των 

γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30-40% της 

ποσότητας του πετρελαίου που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας. Παρόλα αυτά 

καλύπτεται μόνο το 3% περίπου των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας με τη 

χρήση της διαθέσιμης βιομάζας      
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 Σχήμα 2.Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το 

Style Heading 1 στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Η συμμετοχή της βιομάζας 

(%) στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας  

 

Η βιομάζα στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή θερμότητας στον 

οικιακό τομέα, για τη θέρμανση θερμοκηπίων, σε ελαιουργεία, καθώς και με τη 

χρήση πιο εξελιγμένων τεχνολογιών στη βιομηχανία σε περιορισμένη κλίμακα. 

Πρώτη ύλη σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα της βιομηχανίας 

ξύλου, κουκούτσια φρούτων, ελαιοπυρηνόξυλα, τσόφλια αμυγδάλων, άχυρα σιτηρών 

κ.α.  Οι προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 

ευοίωνες, καθώς υπάρχει σημαντικό δυναμικό, μεγάλο μέρος του οποίου είναι άμεσα 

διαθέσιμο. Ακόμη η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι σε πολλές περιπτώσεις 

αρκετά οικονομική σε σημείο που μπορεί να  ανταγωνιστεί στις συμβατικές πηγές 

ενέργειας.   

 

 Εικόνα 2.1 Μορφή βιομάζας η οποία προκύπτει από τη συμπίεση πριονιδιού 
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Σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή εκτιμήθηκε ότι το σύνολο της διαθέσιμης βιομάζας 

στην Ελλάδα αποτελείται από 7.500.000 τόνους υπολειμμάτων γεωργικών 

καλλιεργειών, και από 2.700.000 τόνους δασικών υπολειμμάτων. Αν και το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής της βιομάζας παραμένει αναξιοποίητο, πολλές φορές 

αποτελεί και αιτία πολλών δυσάρεστων καταστάσεων όπως πυρκαγιές, διάδοση 

ασθενειών, δυσκολία εργασιών κ.α.      

 

2.1.3  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Βιομάζας  

 

Πλεονεκτήματα  

Από τη χρήση της βιομάζας δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε αγροτικές και 

επαρχιακές περιοχές με αποτέλεσμα την καταπολέμηση του φαινομένου της 

αστικοποίησης. Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησης της 

συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα καύσιμα και τη 

βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η μηδενική ύπαρξη του θείου στη βιομάζα 

συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου που 

είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή. Ακόμη δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου αφού η καύση της έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα 

καθώς αυτό που απελευθερώνεται δεσμεύεται πάλι από τα φυτά για την διαδικασία 

της φωτοσύνθεσης και την παραγωγή βιομάζας 

 

 Μειονεκτήματα  

 Η βιομάζα καταλαμβάνει μεγάλο όγκο και περιέχει αυξημένα επίπεδα υγρασίας, σε 

σχέση με τα ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνοντας την ενεργειακή αξιοποίηση της. Ακόμη 

η βιομάζα δεν είναι συγκεντρωμένη αλλά διασκορπισμένη και η παραγωγή της είναι 

εποχιακή δυσκολεύοντας την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και αποθήκευση 

της, αυξάνοντας έτσι το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης. 
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2.2  Γεωθερμική ενέργεια 

2.2.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική ενέργεια που πηγάζει στο εσωτερικό της 

Γής και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού η ατμού. Σχετίζεται με την 

ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες κάθε 

περιοχής. Είναι μια ήπια ενεργειακή πηγή που αξιοποιείται από το 1904, ενώ με τα 

σημερινά τεχνολογικά δεδομένα μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες.    

Για να υπάρξει διαθέσιμο θερμό νερό ή ατμός σε μια περιοχή πρέπει να δημιουργηθεί 

κάποιος υπόγειος ταμιευτήρας αποθήκευσης σε κοντινή απόσταση από το θερμό 

κέντρο. Στην περίπτωση αυτή το νερό του ταμιευτήρα θερμαίνεται και ανεβαίνει προς 

την επιφάνεια, τα θερμικά αυτά ρευστά εμφανίζονται με τη μορφή θερμού νερού η 

ατμού  και αντλούνται για να χρησιμοποιηθεί η θερμική τους ενέργεια. 

 

Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους: 

 Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 0,04-0,06 W/m² 

 Με ρεύματα μεταφοράς που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια 

των λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών 

φαινομένων. 

 Ανάλογα με το θερμοκρασιακό  επίπεδο της πηγής μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις: 

 Η υψηλής ενθαλπίας (>150ºC) χρησιμοποιείται για ην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας  

 Η μέσης ενθαλπίας (80-150ºC) χρησιμοποιείται για θέρμανση ή και ξήρανση 

ξυλείας και αγροτικών προϊόντων, καθώς και μερικές φορές για την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Η χαμηλής ενθαλπίας (25-80 ºC) χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρων, 

θερμοκηπίων, σε ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και για την παραγωγή γλυκού 

νερού.  
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Σχήμα 2.2  Γεωθερμική εγκατάσταση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας: 

Ο πρώτος συνίσταται στη χρήση της θερμότητας των γεωθερμικών ρευστών για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού και τη θέρμανση νερού και χώρων. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιούνται διεργασίες ανοικτού και κλειστού κυκλώματος. Στην πρώτη 

περίπτωση το γεωθερμικό ρευστό εκτονώνεται σε δοχεία διαχωρισμού ατμού υγρού 

και ο παραγόμενος ατμός οδηγείται σε στρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, ενώ 

το θερμό υγρό σε εναλλάκτη θερμότητας. Στην περίπτωση της διεργασίας κλειστού 

κυκλώματος το γεωθερμικό ρευστό οδηγείται σε εναλλάκτη θερμότητας 

προσδίδοντας θερμική ενέργεια σε κατάλληλο ρευστό το οποίο ατμοποιήται και 

οδηγείται στον στρόβιλο.  

Στον δεύτερο γίνεται εκμετάλλευση των θερμών μαζών του υπεδάφους ή των 

υπόγειων υδάτων για την κίνηση αντλιών θερμότητας για την χρήση σε εφαρμογές 

θέρμανσης και ψύξης. Οι γεωθερμικές αντλίες θεωρούνται από τις ποιο αποδοτικές 

τεχνολογίες για την θέρμανση και ψύξη χώρων. Κατά τη χειμερινή περίοδο 

μεταφέρετε θερμότητα από τη γη στο κτήριο μέσω κλειστού κυκλώματος νερού, ενώ 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο αντιστρέφετε η διαδικασία. Θεωρούνται 

αποτελεσματικότερες από τα κλιματιστικά καθώς μεταφέρουν τη θερμότητα αντί να 

καταναλώνουν ενέργεια για να τη δημιουργήσουν 

Η εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων επιβάλλεται να γίνεται με ορθολογικό 

τρόπο καθώς η ενέργεια θεωρείται ανανεώσιμη και ο ρυθμός άντλησης της 

θερμότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ρυθμό επαναφοράς του κοιτάσματος. Σε 

περιπτώσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χρειαστούν αρκετές εκατοντάδες 

χρόνια για την επαναφόρτιση ενός αποφορτισμένου πεδίου. Παρόλα αυτά το 

συνολικό γεωθερμικό δυναμικό είναι παρά πολύ μεγάλο σε σχέση με τις 
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καταναλωτικές ανάγκες του ανθρώπου και η γεωθερμική ενέργεια είναι πρακτικά 

ανανεώσιμη.    

 

2.2.2  Γεωθερμική Ενέργεια στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών 

(υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500 μ) κάνοντας 

έτσι ιδιαίτερα ελκυστική και οικονομική την γεωθερμική εκμετάλλευση. Η έρευνα 

για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας ξεκίνησε το 1971 από τη ΔΕΗ και 

αφορούσε μόνο τις περιοχές υψηλής ενθαλπίας σαν άμεσα ενδιαφερόμενη για την 

ηλεκτροπαραγωγή. Συντάχθηκε ο προκαταρκτικός γεωθερμικός χάρτης, όπου φάνηκε 

ότι η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές περιοχές εντονότερη από τη μέση 

γήινη. Ερευνήθηκαν περιοχές όπως: Μήλος, Λέσβος, Σαντορίνη, Κως, Σαμοθράκη, 

Μέθανα, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Ξάνθη και άλλες.  

 

 

Εικόνα 2.2  Γεώτρηση στο γεωθερμικό πεδίο της Ν. Κεσσάνης Ξάνθης 

Τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας είναι σημαντικά στα νησιά και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα και η συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να γίνει 

σημαντική.  

Στην Μήλο έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία γεωθερμικά πεδία, καθώς μετρήθηκαν 

θερμοκρασίες έως 325ºC σε βάθος 1000 m, ενώ στη Νίσυρο μετρήθηκαν 350ºC σε 

βάθος 1500 m όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. Στην πεδινή περιοχή του Δέλτα Νέστου έχουν εντοπισθεί δύο 

πολύ σημαντικά γεωθερμικά πεδία, με νερά άριστης ποιότητας μέχρι 70 ºC και σε 

πολύ οικονομικά βάθη. Στη Ν. Κεσσάνη και στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης παράγονται 
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νερά θερμοκρασίας μέχρι 82 ºC. Ακόμη στην λεκάνη των λιμνών Βόλβης και 

Λαγκαδά έχουν εντοπισθεί τρία πολύ ρηχά πεδία με θερμοκρασίες μέχρι 56 ºC, ενώ 

στη Σαμοθράκη υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία καθώς σε γεωτρήσεις βάθους 100m 

συνάντησαν νερά 100 ºC.  

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γεωθερμικοί σταθμοί σε λειτουργία, στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται οι γεωθερμικοί σταθμοί που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. 

Πίνακας 2.1   Γεωθερμικοί σταθμοί υπό ανάπτυξη 

 

2.2.3  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γεωθερμικής ενέργειας 

 

Πλεονεκτήματα  

Η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιεί τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον χωρίς 

εκπομπές αέριων ρύπων. Η άντληση ενέργειας είναι δωρεάν από το έδαφος για 

θέρμανση και ψύξη κτιρίων ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Το χαμηλό 

κόστος συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού καθώς οι γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας δεν παρουσιάζουν βλάβες μετά από παρατεταμένη χρήση. Ακόμη 

είναι αρκετά ασφαλής σε σχέση με μία εγκατάσταση πετρελαίου η φυσικού αερίου 

καθώς και απουσία θορύβου κατά την λειτουργία. 

 

 Μειονεκτήματα  

Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος του γεωθερμικού συστήματος 

έναντι των συμβατικών συστημάτων, αλλά μπορεί να γίνει απόσβεση σε λίγα χρόνια. 

Για ανοικτά γεωθερμικά κυκλώματα απαιτείται παροχή καθαρού νερού από 

γεώτρηση, ενώ κατά το άνοιγμα των γεωτρήσεων δημιουργείται λάσπη η οποία 

πρέπει να απομακρυνθεί από τον χώρο ανέγερσης της κατοικίας  
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2.3  Υδροηλεκτρική ενέργεια 

2.3.1 Έννοια και χαρακτηριστικά  

 Υδροηλεκτρική ενέργεια ονομάζουμε την ενέργεια η οποία παράγεται από την 

μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και των ποταμών σε 

ηλεκτρική . Η μετατροπή γίνεται σε δύο στάδια . Στο πρώτο στάδιο μέσω της 

φτερωτής του στροβίλου έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε μηχανική 

. Στο δεύτερο στάδιο μέσω της γεννήτριας μετατρέπεται η μηχανική ενέργεια σε 

ηλεκτρική. Η αποθήκευση ποσοτήτων νερού σε φυσικές η τεχνητές λίμνες για ένα 

υδροηλεκτρικό σταθμό ισοδυναμεί με αποταμίευση ενέργειας . Με δεδομένη την 

ύπαρξη κατάλληλων υδάτινων πόρων και τον επαρκή εφοδιασμό τους από 

βροχοπτώσεις η υδροηλεκτρική ενέργεια καθίσταται μια σημαντική εναλλακτική 

πηγή. 

 

 

                                    Εικόνα 2.3  Υδροηλεκτρικό έργο στην Ημαθία 

 

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού λόγω 

διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για τον 

σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα 

νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη διέλευση του νερού από τον αγωγό 

πτώσεως κινείται ο στρόβιλος ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια. Η ποσότητα 

του ηλεκτρισμού που παράγεται εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες, από 

τον όγκο του νερού που ρέει, και από τη διαφορά μανομετρικού ύψους μεταξύ της 

ελεύθερης επιφάνειας του ταμιευτήρα και του στροβίλου. Για τον λόγο αυτό μόνο σε 

περιοχές με σημαντικές βροχοπτώσεις και πλούσιες πηγές είναι δυνατόν  να 
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κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα. Η ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται 

μόνο ως συμπληρωματική ως προς άλλες πηγές καλύπτοντας φορτία αιχμής. 

 

2.3.2 Υδροηλεκτρική ενέργεια στη Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών 

αναγκών σε ηλεκτρισμό, ενώ έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο ποσοστό τα μικρά 

υδροηλεκτρικά έργα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει εγκαταστήσει 15 ενώ ακόμη  8 

βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ και ο ιδιωτικός τομέας θέλει να λάβει μέρος στην 

εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη αρκετοί ιδιώτες αλλά και 

κοινότητες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή και εκμετάλλευση 

μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρων πολιτών αλλά 

και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αρκετές περιοχές παραμένουν αναξιοποίητες έως και 

σήμερα.  

 

             Σχήμα 2.3 Τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά συγκροτήματα στην Ελλάδα 

 

2.3.3  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υδροηλεκτρικής ενέργειας 

 

Πλεονεκτήματα  

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί 

επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς την παραγωγή ατμοσφαιρικών ρύπων, με σχετικά 

χαμηλά επίπεδα θορύβου σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς. Μέσω των 

υδροταμιευτήρων μπορούν  να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση , 

άρδευση ακόμη και δημιουργεί υγροτόπων.  Είναι πρακτικά ανεξάντλητη πηγή 

ενέργειας και διάσπαρτη γεωγραφικά και οδηγεί στη αποκέντρωση του ενεργειακού 

συστήματος και δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης τοπικών ενεργειακών 

πόρων.  
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 Μειονεκτήματα   

Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εξοπλισμού των σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής καθώς και η μεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του έργου. Η περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταμιευτηρίου 

δημιουργούν μετακίνηση πληθυσμών, υποβάθμιση περιοχών, ενώ φέρνει αλλαγές στη 

χρήση της γης στη χλωρίδα και στην πανίδα. 

 

 

2.4  Θαλάσσια Ενέργεια 

2.4.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 

Με τον όρο θαλάσσια ενέργεια χαρακτηρίζεται η ενέργεια που μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε από τις παλίρροιες, από τον κυματισμό της θάλασσας καθώς και 

από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού.  

 

2.4.1.1  Παλιρροιακή ενέργεια  

Η ενέργεια που παράγεται από την κίνηση της παλίρροιας, είναι μια από τις 

παλαιότερες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Ο τρόπος με τον 

οποίου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια αυτή είναι με την κατασκευή 

παλιρροϊκών φραγμάτων. Τα εισερχόμενα νερά της παλίρροιας κατά την πλημμυρίδα  

παγιδεύονται σε φράγματα και κατά την άμπωτη τα νερά αυτά ελευθερώνονται και 

κινούν υδροστρόβιλους όπως και στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Ωστόσο, λίγοι 

σταθμοί αυτού του τύπου έχουν κατασκευασθεί ανά τον κόσμο, ο μεγαλύτερος 

κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1960 στη γαλλική πόλη La Rance συνολικής ισχύος 

240 MW. Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις, τόσο στον σχεδιασμό 

όσο και στην τεχνολογία στροβίλων δείχνουν ότι η συνολική διαθεσιμότητα της 

παλιρροϊκής ενέργειας μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη από ότι είχε αρχικά 

υπολογιστεί, και ότι το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος μπορεί να μειωθεί σε 

ανταγωνιστικά επίπεδα.  

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιείται είναι παρόμοιες με αυτές  της αιολικής ενέργειας, 

καθώς χρησιμοποιούνται στρόβιλοι οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα, πλωτοί ή 

πακτωμένοι στον θαλάσσιο πυθμένα. Λόγο της πολύ μεγαλύτερης πυκνότητας του 

ύδατος, το μέγεθος ενός στροβίλου παλιρροιακού ρεύματος είναι πολύ μικρότερο από 

αυτό μιας ανεμογεννήτριας της ίδιας ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον η οπτική και η 

ακουστική ενόχληση από στροβίλους παλιρροιακών ρευμάτων είναι μηδαμινή.  
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2.4.1.2  Κυματική ενέργεια 

Είναι η ενέργεια που προκύπτει από την κινητική ενέργεια των κυμάτων και των 

ρευμάτων των θαλασσών και των ωκεανών. Υπολογίζεται ότι η αξιοποίηση του 1% 

του κυματικού δυναμικού του πλανήτη μας θα κάλυπτε στο τετραπλάσιο την 

παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση. Τα κύματα παράγονται από το πέρασμα του ανέμου 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όσο τα κύματα διαδίδονται πιο αργά από την 

ταχύτητα του ανέμου, ακριβώς πάνω από τα κύματα υπάρχει μια μεταφορά ενέργειας 

από τον άνεμο προς τα κύματα. Οι δύο διαφορετικές πιέσεις καθώς και η τριβή στην 

επιφάνεια του νερού από τον άνεμο προκαλούν την ανάπτυξη των κυμάτων. Το ύψος 

του κύματος καθορίζεται από την ταχύτητα του ανέμου κατά τη διάρκεια του χρόνου, 

απ την απόσταση στην οποία ο άνεμος διεγείρει τα κύματα και από το βάθος και την 

τοπογραφία του πυθμένα. 

 

 

Εικόνα 2.4  Παραγωγή ενέργειας από  τον κυματισμό της θάλασσας 

 Σε γενικές γραμμές, τα μεγαλύτερα κύματα είναι ισχυρότερα, αλλά η ενέργεια των 

κυμάτων καθορίζονται από την ταχύτητα του κύματος, το μήκος του κύματος και την 

πυκνότητα του νερού. Τα υψηλότερα επίπεδα κυματικής ενέργειας εμφανίζονται 

μεταξύ του 30ου και του  60ου  παράλληλου και στα δύο ημισφαίρια. Στις 

δυτικοευρωπαϊκές ακτές επικρατεί ιδιαίτερα ισχυρός κυματισμός με μέση ισχύ της 

τάξης των 40-70 KW ανά μέτρο μετώπου κύματος. Η παραγωγή ενέργειας από τα 

κύματα δεν δεσμεύει γη ενώ η ακουστική και οπτική ενόχληση είναι μηδαμινή.   
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2.4.1.3 Θερμική ενέργεια ωκεανών 

Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί με την εκμετάλλευση 

της διαφοράς θερμοκρασίας που παρουσιάζει το νερό στην επιφάνεια με το νερό του 

πυθμένα της θάλασσας. Για τη  μετατροπή της θαλάσσιας θερμικής ενέργειας 

χρησιμοποιείται η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των ψυχρών βαθέων και των 

θερμότερων ρηχών, για την δημιουργία μιας θερμικής μηχανής για την παραγωγή 

έργου, συνήθως με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφορά αυτή πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20-25ºC γεγονός που κάνει την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας αρκετά 

δύσκολη. 

 

2.4.2  Θαλάσσια ενέργεια στην Ελλάδα 

Η παραγωγή θαλάσσιας ενέργειας ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα η οποία διαθέτει 

μεγάλο αριθμό νησιών και τεράστια σε μήκος ακτογραμμή, η οποία είναι η 

μακρύτερη στην Ε.Ε. Το Αιγαίο Πέλαγος παρουσιάζει έντονη κυματική 

δραστηριότητα με μέσες ετήσιες τιμές κυματικής ισχύος ανά μέτρο μετώπου κύματος 

της τάξης των 4-11 KW/m. Οι περιοχές υψηλότερου κυματικού δυναμικού 

βρίσκονται στο νότια του Αιγαίου Πελάγους και ειδικότερα στα στενά μεταξύ: 

 Κάσου-Κρήτης  

 Κρήτης-Κυθήρων , 

 Ρόδου-Καρπάθου 

 Επίσης το τεχνικό εκμεταλλεύσιμο θαλάσσιο κυματικό δυναμικό της Ελλάδος 

θεωρείται το υψηλότερο της Μεσογείου, της τάξης των 5-9 KW/h σε ετήσια βάση. Η 

εγκατάσταση σταθμών κυματικής ενέργειας θα μπορούσε να καλύψει σε μεγάλο 

βαθμό τις ανάγκες των νησιών, όπου η ηλεκτροδότηση γίνετε σε μεγάλο βαθμό από 

σταθμούς ντίζελ και έχει σαν επακόλουθο το υψηλό κόστος και την μόλυνση του 

περιβάλλοντος. Το ηλεκτροπαραγωγικό κόστος της κυματικής ενέργειας έχει μειωθεί 

σημαντικά στα επίπεδα των 6-9 ευρώ/KWh, ενώ αναμένετε περεταίρω μείωση του 

κόστους αυτού. Το γεγονός αυτό κάνει τις τεχνολογίες αυτές οικονομικά 

συμφέρουσες και διανοίγει προοπτικές βιομηχανικής εκμετάλλευσης τους στο άμεσο 

μέλλον. 

 

2.4.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Θαλάσσιας ενέργειας 

 

Πλεονεκτήματα  

Η θαλάσσια ενέργεια θεωρείται μια από τις ποιο προβλέψιμες και ανεξάντλητες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης αποτελείται από τεράστια ποσά δυναμικής 

ενέργειας τα οποία αν αξιοποιηθούν μπορούν να μας δώσουν μεγάλες ποσότητες 
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ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη δημιουργία έργων για την εκμετάλλευση της θα υπάρξει 

μεγάλη αλλαγή στην οικονομία των χωρών και έτσι δημιουργείται ένας νέος κλάδος ο 

οποίος θα φέρει νέες θέσεις εργασίας καθώς και πολλές βιομηχανίες που θα 

ασχοληθούν με τον κλάδο. 

 

Μειονεκτήματα  

Με τη χρήση της θαλάσσιας ενέργειας δημιουργούνται συγκρούσεις με άλλους 

χρήστες του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως η αλιεία, η ναυτιλία, η εξαγωγή 

ορυκτών, τουρισμός κ.α. Η κύρια ανησυχία αφορά το περιβάλλον καθώς απειλείται η 

ζωή θαλάσσιων οργανισμών καθώς και το νερό υψηλής ταχύτητας αυξάνει τον 

κίνδυνο οι οργανισμοί αυτοί να βρεθούν κοντά η εντός τον συσκευών αυτών. Ακόμη 

η κατασκευή ενός φράγματος θα αλλάξει την ακτογραμμή μέσα στο κόλπο ή τις 

εκβολές ενός ποταμού, με συνέπεια να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό τα 

οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα παλιρροιακά επίπεδα. Ακόμη το κόστος 

μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας στη στεριά είναι αρκετά υψηλό.     

 

 

2.5  Ηλιακή Ενέργεια 

2.5.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 

Με τον όρο ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών 

ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Τέτοιες είναι η φωτεινή ενέργεια, η 

θερμότητα και η ενέργεια ακτινοβολίας. Ανάλογα με τη μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας για τελική χρήση, χωρίζονται σε τρία είδη συστημάτων που περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Σχήμα 2.4  Είδη συστημάτων που προκύπτουν από τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας  
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2.5.1.1  Παθητικά ηλιακά συστήματα 

Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή 

στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και 

τον εγκλωβισμό της προκύπτουσας θερμότητας στο εσωτερικό του χώρου που 

καλύπτεται από γυαλί. Όλα τα συστήματα αυτά πρέπει να έχουν προσανατολισμό 

περίπου νότιο, ώστε να υπάρχει ηλιακή πρόσπτωση στα ανοίγματα κατά τη 

μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.   

 

2.5.1.2  Θερμικά ηλιακά συστήματα 

Η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερμότητα που συλλέγεται και μεταφέρεται 

σε ρευστό. Η θερμότητα χρησιμοποιείται απευθείας ή μέσω ενός εναλλάκτη 

μεταφέρεται στην τελική χρήση. Η θερμότητα αυτή αξιοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων , τη θέρμανση νερού χρήσης , θέρμανση 

χώρων, κλιματισμό, ξήρανση. Η θέρμανση νερού χρήσης αποτελεί σε μεγάλο 

ποσοστό την πιο διαδεδομένη εφαρμογή ηλιακών θερμικών συστημάτων 

παγκοσμίως. Ιδιαίτερα με τη μορφή των θερμοσιφωνικών συστημάτων όπως είναι 

γνωστά στη χώρα μας. Ενώ η δεύτερη εφαρμογή βασίζεται στην εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας για να παραχθεί θερμότητα που κυρίως στις περισσότερες 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την θέρμανση νερού και μετέπειτα για την 

μετατροπή σε ατμό . Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ένταση τα ηλιακής ακτινοβολίας 

εξαρτάται από το υψόμετρο της γης που δέχεται την ακτινοβολία . Έχει μετρηθεί ότι 

η μέγιστη ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στη στάθμη της θάλασσας φτάνει μέχρι 

1000 w/m²  , η τιμή αυτή μπορεί να αυξηθεί περίπου 7 w/m² για κάθε 100 m ύψος της 

τοποθεσίας , αυτό συμβαίνει επειδή μειώνεται το πάχος του στρώματος της 

ατμόσφαιρας που διασχίζουν οι ηλιακές ακτίνες . 

 

2.5.1.3  Φωτοβολταικά συστήματα 

Τα φωτοβολταικά συστήματα είναι διατάξεις που μετατρέπουν την ηλιακή 

ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται αθόρυβα αξιόπιστα 

και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ανάλογα με τη χρήση του παραγόμενου ρεύματος τα φωτοβολταικά συστήματα 

κατατάσσονται σε: 

 Αυτόνομα συστήματα, όπου η παραγόμενη ενέργεια των οποίων 

καταναλώνεται επιτόπου και εξολοκλήρου από την παραγωγή στην 

κατανάλωση 
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 Διασυνδεδεμένα συστήματα, όπου η παραγόμενη ενέργεια των οποίων 

διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για μεταφερθεί και να καταναλωθεί αλλού.  

 

Η λειτουργία των φωτοβολταικών συστημάτων βασίζεται στο φωτοβολταικό 

φαινόμενο, δηλαδή στην απευθείας μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας που 

προσπίπτει σε μία επιφάνεια σε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα κύρια στοιχεία των 

φωτοβολταικών γεννητριών και η καρδιά κάθε φωτοβολταικού συστήματος είναι τα 

φωτοβολταικά στοιχεία, δηλαδή δίοδοι ημιαγωγών σε μορφή δίσκου που καθώς 

δέχεται στην επιφάνεια του ηλιακή ακτινοβολία εκδηλώνουν μια διαφορά δυναμικού 

στην εμπρός και πίσω όψη τους. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής του 

φωτοβολταικού στοιχείου και της έντασης της ακτινοβολίας που δέχεται μπορεί να 

δώσει τάση από 0,5 μέχρι 1,0V και ένταση ρεύματος από 20 μέχρι 40 mA ανά 

τετραγωνικό εκατοστό. Τα φωτοβολταικά πλαίσια αποτελούνται από πολλά 

φωτοβολταικά στοιχεία που συνδεδεμένα σε σειρά για την επίτευξη της κατάλληλης 

τάσης και ισχύος.  

 

 

 

Σχήμα 2.5  Η λειτουργία του φωτοβολταικού στοιχείου 
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Τα πλαίσια αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία 

κατασκευής τους, το κόστος, την απαιτούμενη επιφάνεια τους και την απόδοση τους 

 Τα λεπτού υμενίου, έχουν βαθμό απόδοσης 5-8%, απαιτούν μεγαλύτερη 

επιφάνεια ανά  KWp και έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής 

 Τα μονοκρυσταλλικά έχουν βαθμό απόδοσης 15-18%, απαιτούν μικρότερη  

επιφάνεια για κάθε εγκατεστημένο KWp και έχουν υψηλότερο κόστος 

κατασκευής 

 Τα πολυκρυσταλλικά έχουν βαθμό απόδοσης 13-16%, απαιτούν μεγαλύτερη 

επιφάνεια για κάθε εγκατεστημένο KWp, αλλά έχουν μικρότερο κόστος 

κατασκευής σε σχέση με τα μονοκρυσταλλικά  

 

Ανάλογα με τη χρήση του παραγόμενου ρεύματος τα φωτοβολταικά συστήματα 

κατατάσσονται σε: 

 Αυτόνομα συστήματα, όπου η παραγόμενη ενέργεια των οποίων 

καταναλώνεται επιτόπου. Επιπλέον η ισχύς τους ανέρχεται από 2 έως 10 KW.  

 Διασυνδεδεμένα συστήματα, όπου η παραγόμενη ενέργεια των οποίων 

διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να μεταφερθεί και να καταναλωθεί 

αλλού. Η ισχύς τους υπολογίζεται από 10 έως 100 KW για φωτοβολταικά 

πάρκα τα οποία συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης και από 100 KW και 

πάνω για φωτοβολταικά πάρκα τα οποία συνδέονται στο δίκτυο μέσης τάσης 

 

2.5.2  Ηλιακή Ενέργεια στην Ελλάδα 

Για μία χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα όπου η ηλιακή ενέργεια αποτελεί 

ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αξιοποιεί την ενέργεια αυτή για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταικών πάρκων. Στους παρακάτω 

πίνακες εμφανίζονται τα αναπτυσσόμενα φωτοβολταικά πάρκα και εκείνα που έχουν 

εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ και παρευρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια. 

 

 

Πίνακας 2.2  Φωτοβολταικά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί 
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Πίνακας 2.3  Φωτοβολταικά πάρκα υπό ανάπτυξη 

Στην Ελλάδα η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά περίπου κατά 

30% (δηλαδή 1.000.000 νοικοκυριά) με τη χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων. Το 

ποσοστό αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετά μεγαλύτερο αν σκεφτεί κανείς ότι η 

Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με την υψηλότερη ηλιοφάνεια σε όλη την Ευρώπη. 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι συμφέρουσα για τη χρησιμοποίηση σε μεγάλα 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια αφού η ενέργεια που παράγεται είναι ικανή να καλύψει 

τις απαιτήσεις και να εξοικονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Παρόλα αυτά αν και 

είναι μια πολύ έξυπνη λύση δεν χρησιμοποιείται με αποτέλεσμα να σπαταλούνται 

δημόσια χρήματα και να επιβαρύνεται το περιβάλλον, τα φωτοβολταικά πάρκα θα 

μπορούσαν να έχουν πολλές εφαρμογές αλλά δυστυχώς η εφαρμογή τους γίνεται με 

αργούς ρυθμούς. 

 

2.5.3  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ηλιακής ενέργειας 

 

Πλεονεκτήματα 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι αποτελεί μια αστείρευτη πηγή ενέργειας και 

όσο εξακολουθεί να υφίσταται ο ήλιος θα υπάρχει ηλιακή ενέργεια. Τα 

φωτοβολταικά κατασκευάζονται από πρώτες ύλες που υπάρχουν σε μεγάλη αφθονία , 

όπως για παράδειγμα το πυρίτιο ενώ έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής τα ηλιακά τους 

στοιχεία. Δεν παράγουν θόρυβο, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον κατά την λειτουργία 

τους και δίνουν την δυνατότητα αυτονόμησης από τα δίκτυα διανομής. 

 

Μειονεκτήματα   

Το κύριο μειονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι το μεγάλο κόστος κατασκευής των 

ηλιακών στοιχείων, κυρίως λόγω του κόστους υλικών και της πολυπλοκότητας του 

σχεδιασμού τους. Ακόμη λόγο της μικρής πυκνότητας ισχύος της ηλιακής 

ακτινοβολίας και των μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων  επιβάλλεται η 

χρησιμοποίηση μεγάλων επιφανειών συλλογής, ενώ η αποθήκευση της παραγόμενης 
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ηλιακής ενέργειας είναι αρκετά δαπανηρή λόγο της μεγάλης διακύμανσης ισχύος της 

ηλιακής ακτινοβολίας 

 

 

2.6  Αιολική Ενέργεια 

2.6.1  Έννοια και χαρακτηριστικά 

Η αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια από παράγεται από την εκμετάλλευση του 

ανέμου. Είναι μια από τις πιο παλαιότερες φυσικές πηγές ενέργειας που αξιοποιήθηκε  

για την παραγωγή μηχανικού έργου. Χαρακτηρίζεται σαν ήπια μορφή ενέργειας 

εξαιτίας δύο βασικών χαρακτηριστικών της . 

Πρώτον δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση για την εκμετάλλευση της, 

όπως άντληση , καύση ή εξόρυξη.  

Δεύτερον πρόκειται για καθαρή μορφή ενέργειας για το περιβάλλον, καθώς δεν 

αποδεσμεύσει υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου ή ραδιενεργά απόβλητα.  

Η αιολική ενέργεια θεωρείται από πολλούς ως αφετηρία για την επίλυση των 

οικολογικών προβλημάτων της Γης. Το καύσιμο είναι δωρεάν, άφθονο και τα 

οικονομικά οφέλη της περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι 

σημαντικά. 

 

2.6.1.1  Ιστορική διαδρομή 

 Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε  για πρώτη φορά την αιολική ενέργεια στα ιστιοφόρα 

γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη μεγάλη ανάπτυξη της ναυτιλίας. Μια άλλη 

σημαντική εφαρμογή είναι οι ανεμόμυλοι και οι νερόμυλοι καθώς αντικατέστησαν 

τους μυς των ζώων ως πηγές ενέργειας. 
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Εικόνα 2.5  Δυο από τις πρώτες ανεμογεννήτριες που χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικό σκοπό 

το 1897 στη Δανία  

 

Στην Ελλάδα ο πρώτος ανεμόμυλος κατασκευάστηκε από τον Ήρωνα τον 1ο μ.Χ 

αιώνα , ήταν οριζόντιου άξονα περιστροφής και είχε τέσσερα πτερύγια. Αν και η 

χρήση της αιολικής ενέργειας υπήρξε αρκετά εκτεταμένη λόγω του πλούσιου 

αιολικού δυναμικού της χώρας .Είχαν εμφανιστεί αρκετούς αιώνες πριν, και η χρήση 

τους καθιερώθηκε από την Βυζαντινή περίοδο . 

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ξεκινά η ιστορία των σύγχρονων εμπορικών 

ανεμογεννητριών ως συνέπεια της πετρελαϊκής κρίσης του 70. πρωταθλητισμό στην 

αιολική ενέργεια κάνουν αρκετές χώρες όπως η Δανία , η Γερμανία η Ισπανία και οι 

ΗΠΑ. 

 

2.6.1.2 Συνοπτική περιγραφή ανεμογεννητριών  

Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε τον άνεμο ονομάζονται ανεμοκινητήρες. 

Όταν αυτές χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ονομάζονται 

ανεμογεννήτριες. Αποτελούν κατασκευές που έχουν σαν στόχο την αξιοποίηση του 

μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού της κινητικής ενέργειας του ανέμου, δηλαδή τη 

μετατροπή της αιολικής   ενέργειας σε εύχρηστη μορφή ενέργειας, άμεσα     

απολήψιμης από τον άνθρωπο. 

Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας τα οποία είναι συνδεδεμένα  

με τον οριζόντιο περιστρεφόμενο άξονα. Ο άξονας περνάει μέσα σε ένα κιβώτιο 

μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Το κιβώτιο 

συνδέεται με έναν άξονα μεγάλης ταχύτητας περιστροφής ο οποίος κινεί μια 

γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που η ένταση του ανέμου 
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ενισχυθεί  πάρα πολύ, η τουρμπίνα έχει ένα φρένο που περιορίζει την υπερβολική 

αύξηση περιστροφής των πτερυγίων για να περιοριστεί η φθορά της και να 

αποφευχθεί η καταστροφή της. 

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου και από το 

μέγεθος της. Το μέγεθος εξαρτάται από τις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει, 

μπορεί να κυμαίνεται από μερικά Watt έως μερικά εκατομμύρια Watt 

 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται: 

 Οριζόντιου άξονα, του οποίου ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται 

παράλληλα με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους 

 Κάθετου άξονα , ο οποίος παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την 

επιφάνεια του εδάφους. 

Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα 

Έχουν τον άξονα τους παράλληλα προς την επιφάνεια της Γής και συνήθως 

παράλληλα και με την διεύθυνση του ανέμου (head on), ενώ σε μερικές περιπτώσεις 

έχουμε ανεμογεννήτριες των οποίων ο άξονας είναι παράλληλος προς την επιφάνεια 

της Γής και κάθετος στην κατεύθυνση του ανέμου (cross-wind). Οι ανεμογεννήτριες 

αυτές διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό των πτερυγίων πάνω στον άξονα 

περιστροφής τους σε: μονόπτέρυες, δίπτέρυγες, τριπτέυγες και πολυπτέρυγες. Ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό των πτερυγίων αυτών είναι ότι έχουν μεγάλο 

αεροδυναμικό βαθμό απόδοσης. Τέλος υπάρχει και σύστημα προσανατολισμού 

ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, το γίνεται με αισθητήρες ή με την 

καθοδήγηση πτερυγίου. 

 

Εικόνα 2.6  Ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα 
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Μια ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα αποτελείται από τα εξής μέρη : 

 Τον δρομέα, που είναι το πρώτο πράγμα το οποίο παρατηρούμε σε μια 

ανεμογεννήτρια, αποτελείται από δύο η τρία πτερύγια από ενισχυμένο 

πολυεστέρα τα οποία περιστρέφονται όταν φυσάει. Τα πτερύγια προσδένονται 

πάνω στην πλήμνη, είτε σταθερά είτε με τη δυνατότητα να περιστρέφονται 

γύρο από το διαμήκη άξονα τους μεταβάλλοντας το βήμα. 

 

 Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο προσαρμόζει την ταχύτητα 

περιστροφής του δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της ηλεκτρογεννήτριας. 

Αποτελείται από τον κύριο άξονα , τα έδρανα του και το κιβώτιο 

πολλαπλασιασμού των στροφών. Η ταχύτητα περιστροφής παραμένει 

σταθερή κατά την κανονική λειτουργία της μηχανής. 

 

 

 Η ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία μπορεί να είναι σύγχρονη ή επαγωγική με 

τέσσερις ή έξι πόλους. Συνδέεται στην έξοδο του πολλαπλασιαστή και 

μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Ακόμη υπάρχει και το 

σύστημα πέδης το οποίο τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα της 

γεννήτριας. 

 

 Το σύστημα προσανατολισμού, το οποίο αναγκάζει τον άξονα περιστροφής 

του δρομέα βρίσκεται παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου. 

 

 Τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την παραπάνω εγκατάσταση, είναι συνήθως  

κυλινδρικός με τρείς διαμετρικές διαβαθμίσεις. Στο κυλινδρικό τμήμα της 

βάσης του πύργου είναι δυνατόν να διαμορφοποιηθούν όροφοι με πατάρια για 

την αποθήκευση ανταλλακτικών, εργαλείων ή για την τοποθέτηση 

ηλεκτρικών πινάκων.  

 

 

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

στη βάση του πύργου και ελέγχουν όλες τις λειτουργίες της ανεμογεννήτριας 

φροντίζοντας για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα  

Πλεονεκτήματα 

 Ευκολία στη συναρμολόγηση 

 Υψηλό αεροδυναμικό συντελεστή 

 Εκμεταλλεύεται και ανέμους μεγαλύτερης ταχύτητας, λόγω του ύψους της 
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 Υψηλότερη αποδοτικότητα και καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις 

ανεμογεννήτριες καθέτου άξονα. 

 

Μειονεκτήματα 

 Μεγάλο κόστος κατασκευής και μεταφοράς λόγο του μεγέθους της 

 Κατά την λειτουργία της παράγονται μεγάλες τιμές θορύβου 

 Για την συνεχή εκμετάλλευση του ανέμου, χρειάζεται μηχανισμός 

περιστροφής για τον προσανατολισμό των πτερυγίων στην διεύθυνση του 

ανέμου.  

 

Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα 

Οι ανεμογεννήτριες αυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν τον άνεμο ανεξάρτητα από τη 

κατεύθυνση του, έτσι δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης του δρομέα κατά την αλλαγή 

κατεύθυνσης του ανέμου. Περιστρέφονται γύρο από έναν κάθετο άξονα προς την 

κατεύθυνση του ανέμου, το παραγόμενο μηχανικό έργο μεταφέρεται μέσω του 

κατακόρυφου άξονα στο έδαφος όπου είναι εγκατεστημένη η γεννήτρια για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Εικόνα 2.7  Σχηματική αναπαράσταση ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα 

 

 

 

 

 



35 
 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα  

Πλεονεκτήματα 

 Κατά την λειτουργία της παράγονται μικρότερες τιμές θορύβου. 

 Η κατασκευή της είναι απλή και χαμηλότερου κόστους. 

 Εκμεταλλεύεται τον άνεμο από όλες τις κατευθύνσεις. 

 Λόγο του μεγέθους της μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερα μέρη. 

 Η γεννήτρια και το κιβώτιο ταχυτήτων είναι τοποθετημένα στη βάση της, με 

αποτέλεσμα την ευκολότερη τοποθέτηση και συντήρηση τους. 

Μειονεκτήματα 

 Χαμηλή απόδοση σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα. 

 Χαμηλή ταχύτητα περιστροφής λόγο της υψηλής ροπής εκκίνησης. 

 Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ανέμους υψηλών ταχυτήτων, λόγο του μικρού 

μεγέθους της. 

 

Συμπερασματικά οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα παρουσιάζονται 

κατασκευαστικά οικονομικότερες και απλούστερες από τις ανεμογεννήτριες 

οριζόντιου άξονα που θα έπρεπε να τις καθιστούν πρωταρχικός προτιμούμενες. 

Αντ’αυτού δεν καθίστανται διαδεδομένες για την εγκατάσταση τους σε αιολικά 

πάρκα, καθώς δεν έχουν μεγάλη απόδοση και δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε 

μεγάλες ταχύτητες ανέμου. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τύπος ανεμογεννήτριας που 

έχει επικρατήσει στην αγορά είναι εκείνος του οριζόντιου άξονα, και συγκεκριμένα οι 

τρίπτερες και οι δίπτερες. Οι τρίπτερες με ρότορα μήκους μικρότερο των 10 m έχουν 

τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν ασθενείς ανέμους, σχετικά χαμηλό κόστος 

κατασκευής και συντήρησης. Οι δίπτερες  έχουν επικρατήσει στις μηχανές μεγάλου 

μεγέθους, καθώς το κόστος κατασκευής και συντήρησης είναι αρκετά μικρότερο σε 

σχέση από αυτό των τριπτέρυγων του ίδιου μεγέθους. 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενες από 

ανεμογεννήτριες ονομάζονται αιολικά πάρκα και μπορούν να λειτουργήσουν σαν 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

2.6.2  Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα 

Το συνολικό αιολικό δυναμικό της Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος 

των ηλεκτρικών αναγκών της. Υπάρχει στόχος τα επόμενα χρόνια πάνω από το 20% 

των αναγκών μας σε ενέργεια να καλύπτετε  από αιολική ενέργεια. Αυτή την στιγμή 

από τα αιολικά πάρκα παράγονται πάνω από 1500 MW ενέργειας , ενώ για να 

φτάσουμε τον στόχο μας θα πρέπει να διπλασιάσουμε την ισχύ. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
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αξιοποιεί τη δύναμη του ανέμου δημιουργώντας αιολικά πάρκα σε νησιωτικές 

περιοχές  της Ελλάδος. 

Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αιολικά πάρκα που 

έχουν εγκατασταθεί και εκείνα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. 

 
 

 
Πίνακας 2.4  Αιολικά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί 

 

 

Πίνακας 2.5  Αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη 
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Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 81,09 

MW και των υπό ανάπτυξη πάρκων στα 94,40 MW.  

 

 

2.6.3  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αιολικής ενέργειας 

 

Πλεονεκτήματα 

Η αιολική ενέργεια είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας, η οποία δεν μολύνει την 

ατμόσφαιρα όπως τα συμβατικά καύσιμα, ούτε εκλύει χημικές ουσίες επικίνδυκες για 

το περιβάλλον. Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις ποιο οικονομικές ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, αφού κοστίζει από 4 μέχρι και 6 cents ανα κιλοβατόρα. Ακόμη οι 

ανεμογεννήτριες μπορούν να τοποθετηθούν σε αγροκτικές περιοχές καθώς εκεί 

βρίσκονται οι καλύτερες τοποθεσίες από την άποψη του ανέμου  ωφελώντας έτσι την 

οικονομία τους 

 

Μειονεκτήματα  

Παρόλα τα πολλά πλεονεκτήματα η αιολική ενέργεια παρουσιάζει και κάποια 

σημαντικά μειονεκτήματα που είναι ως ένα βαθμό αποτρεπτικά για την εξάπλωση 

της. Τα αιολικά συστήματα έχουν υψηλό κόστος κατασκευής, έρευνας και 

εγκατάστασης και απαιτούν σημαντικό χρόνο για την χαρτογράφηση του αιολικού 

δυναμικού και τον εντοπισμό των ευνοϊκότερων σημείων τοποθέτησης. 

Παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως προς την απόδοση τους λόγο της μεταβαλλόμενης 

έντασης του ανέμου. Επιπλέον δεν μπορεί να αποθηκευτεί η αιολική ενέργεια (εκτός 

αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες που αυξάνουν πολύ το κόστος) ή να τιθασευτούν οι 

άνεμοι ώστε να καλυφθούν τη στιγμή που προκύπτουν οι ανάγκες για ηλεκτρισμό. 

Συνεπώς απαιτείται σημαντικός αριθμός ανεμογεννητριών για την παραγωγή 

αξιόλογης ισχύος και αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια 

Γής.   
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3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

3.1  Ιστορική αναδρομή 

Η εμφάνιση του ηλεκτρισμού ξεκίνησε τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, καθώς 

οι συνθήκες παραγωγής διαφοροποιήθηκαν με την εισαγωγή μιας νέας μορφής 

ενέργειας, που αντικατέστησε το πετρέλαιο, τον ατμό και το φωταέριο. Η ηλεκτρική 

ενέργεια ξεκίνησε να παράγεται και να διανέμεται ευρύτατα, δίνοντας  στη 

βιομηχανία και στις πόλεις νέα μορφή. Οι ηλεκτροκινητήρες ήταν ευέλικτοι και 

αρκετά μικροί σε μέγεθος και έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μια νέα 

παραγωγική δομή στα εργοστάσια. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1881 

λειτούργησε στην Αγγλία η πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 

746 KW. Τη γεννήτρια κινούσαν δύο υδρόμυλοι και η παραγωγή εξαρτιόταν απόλυτα 

από τις βροχοπτώσεις. Τη δεκαετία 1880 μέχρι και 1890 υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη 

της τεχνολογίας, καθώς εφευρέτες και κατασκευαστές προσπαθούσαν να επιλύσουν 

τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και να δημιουργήσουν νέες μεθόδους και 

διαδικασίες. 

Στην Ελλάδα ο ηλεκτρισμός έφθασε το 1889, όταν μια ιδιωτική εταιρεία 

κατασκεύασε την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το 1929 

είχαν ηλεκτροδοτηθεί περίπου 250 πόλεις με πληθυσμό  άνω των 5000 κατοίκων, ενώ 

στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές την ηλεκτροδότηση ανέλαβαν 

ιδιώτες μαζί με δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατασκευάζοντας μικρά εργοστάσια. 

Το 1950 υπήρχαν 400 εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που σαν πρώτη ύλη 

χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο και γαιάνθρακα. Ο κατατεμαχισμός της παραγωγής σε 

συνδυασμό με τα εισαγόμενα καύσιμα, έφθασε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 

στα ύψη, κάνοντας το ηλεκτρικό ρεύμα ένα είδος πολυτελείας.   

Για την εξάπλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ομοιόμορφα σε όλη την χώρα έπρεπε να 

υπάρξουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 Την αξιοποίηση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων  

 Την ενοποίηση της παραγωγής σε ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο  

 Την ύπαρξη ενιαίου φορέα που θα αναλάμβανε τον επιμερισμό του κόστους 

ανάμεσα σε κερδοφόρες και ζημιογόνες περιοχές 

Τις προϋποθέσεις αυτές τις κάλυψε η ΔΕΗ  όπου ιδρύεται τον Αύγουστο του 1950 

και ανέλαβε δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής 
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ενέργειας. Αμέσως στράφηκε στην αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας ενώ 

ξεκίνησε και η ενοποίηση των δικτύων μεταφοράς σε ένα εθνικό διασυνδεδεμένο 

σύστημα. Ακόμη παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία 

χρόνια, οι βασικές δομές αυτού του συστήματος διατηρούνται μέχρι και σήμερα. 

Η ΔΕΗ έχει στην κατοχή της θερμικά εργοστάσια, υδροηλεκτρικά φράγματα, αιολικά 

πάρκα, και τα περισσότερα ορυχεία λιγνίτη της χώρας. Η εγκατεστημένη ισχύς των 

μονάδων παραγωγής το 2012 ανήλθε στα 12 GW, με περισσότερους από 7,7 

εκατομμύρια πελάτες. 

Οι κύριοι σκοποί της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι οι εξής: 

 Η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και κ η 

εκμετάλλευση των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 Η προμήθεια και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η  προμήθεια, η παραγωγή και η εξόρυξη ενεργειακών πρώτων υλών. 

 Η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.  

Η ΔΕΗ δεν κατέχει πλέον την ιδιοκτησία του συνόλου του εθνικού δικτύου 

μεταφοράς και διανομής αλλά μόνο το 90% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) εποπτεύει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με 

σκοπό τον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής και τη σταδιακή απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι 

αρμόδιος για τη μεταφορά και τη διανομή της υψηλής και υπερυψηλής τάσης. 

Η ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)  

είναι αρμόδια για τη μεταφορά και τη διανομή του ρεύματος χαμηλής και μέσης 

τάσης. 

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δραστηριοποιείται μέσω της 

θυγατρικής της εταιρίας Ανανεώσιμες Α.Ε, έχοντας στην κατοχή της 

φωτοβολταικούς σταθμούς, αιολικά πάρκα αλλά και μικρούς υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 116 MW.   
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3.2  Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύστημα των εγκαταστάσεων και των 

μέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές 

ζήτησης. Αποτελείται από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις 

γραμμές μεταφοράς και διανομής, τους υποσταθμούς ανύψωσης και υποβιβασμού της 

τάσης και τις εναέριες και υπόγειες γραμμές μεταφοράς. Η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που συμμετέχουν για την μετατροπή της 

πρώτης ύλης σε ηλεκτρική ενέργεια. Η πρώτη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι από συμβατικά καύσιμα, 

πυρηνική ενέργεια ή ακόμη και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μεταφοράς της 

ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω των γραμμών μεταφοράς  υψηλής και 

υπερυψηλής τάσης και τους σταθμούς ανύψωσης και υποβιβασμού τάσης. Βασικές 

αρχές καλής λειτουργίας ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι να παρέχει 

ηλεκτρική ενέργεια όπου υπάρχει ζήτηση με το μικρότερο δυνατό κόστος και τις 

μικρότερες οικολογικές επιπτώσεις. Εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή 

τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης. 

 

3.3  Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Περιλαμβάνει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους 

μετασχηματιστές ανύψωσης της τάσης για την μεταφορά ρεύματος υψηλής και  

υπερύψηλης τάσης. Στην Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως σε θερμικά 

και υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα θερμικά εργοστάσια παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια από τη μετατροπή της πρώτης ύλης σε θερμική ενέργεια από εκεί σε 

μηχανική και τέλος σε ηλεκτρική. Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια μέσω της μετατροπή της κινητικής ενέργειας από την πτώση ή 

την ροή του νερού σε μηχανική ενέργεια, και τέλος η μηχανική ενέργεια 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική.  

Τα θερμικά εργοστάσια χωρίζονται σε συμβατικά και πυρηνικά. Τα πυρηνικά 

χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα 

συμβατικά χρησιμοποιούν λιγνίτη, πετρέλαιο, τύρφη, λιθάνθρακες και φυσικό αέριο. 

Τα θερμικά εργοστάσια ανάλογα με τις μηχανές που χρησιμοποιούν κατατάσσονται 

σε: 

 Ατμοηλεκτρικά  

 Αεροστροβιλικά  

 Ντιζελοηλεκτρικά  
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3.3.1   Ατμοηλεκτρικά εργοστάσια 

Τα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιμοποιούνται ως σταθμοί βάσης και είναι οι 

πλέον οικονομικοί σταθμοί παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην Ελλάδα οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν κυρίως λιγνίτη και λιθάνθρακα και 

λιγότερο πετρέλαιο. Παρουσιάζουν αρκετά υψηλό βαθμό απόδοσης της τάξης 30-

44% και έχουν αρκετά μικρό κόστος ανά παραγόμενη μονάδα ενέργειας. Ενώ το 

μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι μπορούν να δουλεύουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα χωρίς να σταματούν για συντήρηση.  

Τα εργοστάσια αυτά είναι κατασκευασμένα σαν ένα σύνολο από ανεξάρτητες 

μονάδες, δηλαδή υπάρχουν πολλές μονάδες που εργάζονται παράλληλα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αυτόνομη μονάδα έχει ξεχωριστό λέβητα, 

αντλίες, στροβίλους, γεννήτρια και ότι άλλο χρειάζεται για συνδεθεί στη γραμμή 

παραγωγής. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά δαπανηρή αλλά εγγυάται την 

συνεχόμενη λειτουργία του εργοστασίου σε περίπτωση που μια μονάδα πρέπει να 

σταματήσει τη λειτουργία της. 

 

Εικόνα 3.1  Ατμοηλεκτρικός σταθμός Μελίτης στη Φλώρινα 

Όταν το εργοστάσιο χρησιμοποιεί σαν καύσιμο τον λιγνίτη μεταφέρεται από το 

σημείο της εξόρυξης στην αυλή του εργοστασίου με ειδικούς ταινιόδρομους, ενώ 

όταν χρησιμοποιεί σαν καύσιμο το λιθάνθρακα η μεταφορά του γίνετε με 

σιδηροδρόμους. Τα βασικά μέρη του μηχανολογικού μέρους είναι ο λέβητας, όπου 

γίνεται η καύση, ο στρόβιλος και ο συμπυκνωτής. Από την καύση του καυσίμου στο 

λέβητα ζεσταίνεται κάποια ποσότητα νερού μέχρι να ατμοποιηθεί, στη συνέχεια ο 

ατμός εκτονώνεται θέτοντας σε κίνηση τον ατμοστρόβιλο και στη συνέχεια 

υγροποιείται. Κατόπιν το ζεστό νερό που προκύπτει από την υγροποίηση οδηγείται 
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στο λέβητα για εκ νέου θέρμανση και ατμοποίηση του, όπου στο σημείο αυτό η 

χημική ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται σε μηχανική. 

Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρολογικού μέρους είναι η ηλεκτρογεννήτρια και ο 

μετασχηματιστής. Κατά την περιστροφή του ατμοστρόβιλου βρίσκετε σε κίνηση η 

ηλεκτρογεννήτρια, η οποία είναι συνδεδεμένη στον άξονα του στροβίλου. Το 

ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται μετασχηματίζεται από τα 15 KV στην τάση την 

οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του. Στο στάδιο αυτό η μηχανική ενέργεια του 

στροβίλου μετατρέπεται σε ηλεκτρική 

 

 

3.3.2   Αεροστροβιλικά εργοστάσια 

Ένα αεροστροβιλικό εργοστάσιο αποτελείται από μία η περισσότερες μονάδες. Η 

κάθε μονάδα αποτελείται από τον αεροστρόβιλο, τη γεννήτρια, το συμπιεστή και το 

θάλαμο καύσης. Ο ατμοσφαιρικός αέρας αφού συμπιεστεί περίπου στα 10 bar, 

κατευθύνεται στο θάλαμο καύσης όπου ψεκάζεται με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Τα 

αέρια που παράγονται κατά την καύση έχουν θερμοκρασία 850ºC και οδηγούνται 

στον αεροστρόβιλο όπου και εκτονώνονται παράγοντας μηχανική ενέργεια. Μετά την 

εκτόνωση τους στον αεροστρόβιλο  τα καυσαέρια έχουν θερμοκρασία 600 ºC.  

 

Εικόνα 3.2  Αεροστροβιλική μονάδα 

Οι αεροστροβιλικές μονάδες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 

μονάδες καθώς αποτελούνται από απλές διατάξεις και δομή και κοστίζουν αρκετά 

λιγότερο. Ακόμη η εκκίνηση τους γίνεται πολύ γρήγορα και η ρύθμιση της ισχύος 

πραγματοποιείται ταχύτερα από τις ατμοηλεκτρικές μονάδες. Ο σημαντικότερος 
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λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιούνται ευρέως είναι για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η σχετικά μικρή απόδοση ισχύος που φτάνει το 28%. Για τον λόγο 

αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως σε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς σαν συμπλήρωμα 

ισχύος σε ώρες αυξημένης ζήτησης 

 

3.3.3    Ντιζελοηλεκτρικά εργοστάσια 

Τα ντιζελοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιμοποιούν πετρέλαιο για την παραγωγή 

μηχανικής ενέργειας με μηχανές εσωτερικής καύσης, η ενέργεια αυτή συνέχεια 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των γεννητριών. 

 

Εικόνα 3.3  Ντιζελοηλεκτρική μονάδα 

Επίσης θερμική παραγωγή πραγματοποιείται σε σταθμούς συνδυασμένου κύκλου, 

όπου έχουμε συνδυασμό λειτουργίας ατμοστροβίλου και αεριοστρόβιλου. Τα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι διάφορα αποστάγματα πετρελαίου, ενώ ο 

βαθμός απόδοσης των ντιζελοηλεκτρικλων σταθμών μπορεί να φτάσει ακόμη και το 

50%. Στην Ελλάδα τα ντιζελοηλεκτρικά εργοστάσια δεν συνδέονται με το υπόλοιπο 

δίκτυο και  χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση απομονωμένων περιοχών με 

μικρές απαιτήσεις σε ισχύ. 

 

3.3.4    Υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

Η λειτουργία των  υδροηλεκτρικών εργοστασίων βασίζεται στην εκμετάλλευση της 

κινητικής ενέργειας του τρεχούμενου νερού και στη μετατροπή της σε μηχανική 

ενέργεια με την βοήθεια υδροστροβίλων. Η μηχανική ενέργεια μεταφέρεται στη 
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γεννήτρια που είναι συνδεδεμένη με τον υδροστρόβιλο και εκεί μετατρέπετε η 

μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική.  

 

Εικόνα 3.4  Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Ρωσία 

 

Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια ανάλογα με την υψομετρική διαφορά του νερού 

κατατάσσονται σε κατηγορίες:  

 χαμηλής πίεσης  (0-20m) 

 μέσης πίεσης (20-100m) 

 υψηλής πίεσης (πάνω από 100 m) 

Το πλεονέκτημα των υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε σχέση με τα ατμοηλεκτρικά 

είναι ο βαθμός απόδοσης τους που κυμαίνεται από 75% μέχρι 92%. Ακόμη η ισχύς 

τους μπορεί να ρυθμιστεί πολύς σύντομα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται για 

τη ρύθμισης της ροής της ισχύος στο δίκτυο.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν υδροηλεκτρικά εργοστάσια κατά μήκος των ποταμών 

Αχελώου, Αλιάκμονα και Νέστου, ενώ το μεγαλύτερο σε εγκατεστημένη ισχύ είναι 

στον Αχελώο με ισχύ 437,2 MW. 

 

3.4   Το συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Το σύστημα μεταφοράς συνδέει όλους τους μεγάλους σταθμούς παραγωγής αλλά και 

διαφορετικά συστήματα μεταξύ τους και μεταφέρει μεγάλα μεγέθη ισχύος σε 

μακρινές αποστάσεις όπου βρίσκονται κέντρα κατανάλωσης. Αποτελεί τη 

σπονδυλική στήλη του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί στα μέγιστα 

επίπεδα τάσης. Περιλαμβάνει τα δίκτυα των γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης, 
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τους σταθμούς ζεύξης των δικτύων αυτών και τους υποσταθμούς μετασχηματισμού 

μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τάσης που χρησιμοποιούνται.  

Το δίκτυο μεταφοράς μεταφέρει ηλεκτρική ισχύ από τους σταθμούς παραγωγής 

στους σταθμούς μεταφοράς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με υψηλή τάση, μέσω του 

δικτύου υψηλής τάσης (150KV) και υπερυψηλής (400KV) για να μειωθούν οι 

απώλειες ισχύος όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οι καταναλωτές δεν μπορούν να 

τροφοδοτηθούν άμεσα από τις γραμμές χαμηλής τάσης (220V/380V) αλλά φθάνουν 

μέχρι ένα ορισμένα σημεία όπου πραγματοποιείται υποβιβασμός τάσης. Οι 

υποσταθμοί αποτελούν κόμβους του δίκτυο  ηλεκτρισμού, από αυτούς ξεκινούν οι 

γραμμές διανομής, που καταλήγουν στους υποσταθμούς διανομής όπου γίνεται ο 

υποβιβασμός της μέσης τάσης σε χαμηλή που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι 

καταναλωτές.  

 Τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι γραμμές μεταφοράς είναι:  

 Αγωγοί που είναι κατασκευασμένοι από χαλκό η αλουμίνιο. 

 Μονωτήρες για την απομόνωση των πυλώνων από τις γραμμές μεταφοράς 

 Πυλώνες για την στήριξη των αγωγών μεταφοράς. 

 

3.4.1   Αγωγοί  

Οι αγωγοί αποτελούν το μέσο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 

κατασκευασμένοι με τέτοιο υλικό ώστε να αντέχουν μεγάλες μηχανικές και θερμικές 

καταπονήσεις και να μη προκαλούν μεγάλες απώλειες γραμμής (ηλεκτρική διάσπαση 

του αέρα με τον  αγωγό). Οι απώλειες αυτές ονομάζονται απώλειες Corona και 

επηρεάζονται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες. Οι απώλειες της έντασης 

ρεύματος corona μειώνεται αν αυξήσουμε τη διάμετρο του αγωγού και αν 

τοποθετήσουμε ανά φάση δύο η περισσότερους αγωγούς παράλληλα.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή των αγωγών είναι: 

 Ο χαλκός ο οποίος έχει μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλή μηχανική 

αντοχή, ενώ λόγο της αντοχής του στη διάβρωση χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά σε δίκτυα που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.    

 Το αλουμίνιο σε σχέση με τον χαλκό είναι αρκετά ελαφρύτερο και φθηνότερο, 

Παρουσιάζει όμως τη μισή μηχανική αντοχή και το 60% της αγωγιμότητας 

του χαλκού. Οι αγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται κυρίως σε γραμμές 

χαμηλής τάσης και σε απόσταση από τη θάλασσα.  

 Οι σύνθετοι αγωγοί Αλουμινίου και χάλυβα παρουσιάζουν τη μηχανική 

αντοχή του χάλυβα και τη γρήγορη διέλευση του ρεύματος που παρουσιάζει 

το αλουμίνιο. Παρουσιάζουν περίπου 50% μεγαλύτερη αντοχή και 20% 

μικρότερο βάρος από τους αγωγούς χαλκού, ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

γραμμές υψηλής τάσης. 
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3.4.2   Μονωτήρες  

Οι μονωτήρες είναι εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των αγωγών 

των εναέριων γραμμών πάνω στους πυλώνες. Παρουσιάζουν μεγάλη ηλεκτρική 

αντοχή για να εξασφαλίζουν τέλεια μόνωση μεταξύ αγωγού και πυλώνα και μεγάλη 

μηχανική αντοχή, για να αντέχουν όλες τις μηχανικές καταπονήσεις αλλά και το 

βάρος των αγωγών. 

 

Εικόνα 3.5  Μονωτήρες γραμμών μεταφοράς 

Κατασκευάζονται κυρίως από γυαλί η πορσελάνη ενώ σπάνια χρησιμοποιείται  

καουτσούκ ή τεφλόν, σε μεγέθη που σχετίζονται με την τάση της γραμμής και σχήμα 

που εμποδίζει την επικάθηση υγρασίας η σκόνης. Ηλεκτρική αντοχή του μονωτήρα 

ονομάζεται η ελάχιστη τάση που απαιτείται για να δημιουργηθεί ηλεκτρικός 

σπινθήρας μεταξύ των άκρων του. Η ηλεκτρική αντοχή του μονωτήρα μπορεί να 

μειωθεί σημαντικά λόγο ακαθαρσιών, αλάτων, ρωγμών ή υγρασίας. 

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως αλυσοειδής μονωτήρες 10 ή 11 δίσκων στα 

150KV και 17 με 19 δίσκων στα 450KV, ενώ η κατασκευή τους είναι από πορσελάνη 

η γυαλί.   

 

3.4.3   Πυλώνες 

Οι αγωγοί που μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να στηριχθούν και να 

τεντωθούν για να οδηγηθούν στον προορισμό τους. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των 

πυλώνων στήριξης. Οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

ή από μεταλλικά τμήματα, ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και ξύλινοι.  
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Εικόνα 3.6  Ξύλινοι πυλώνες στήριξης 

Η επιλογή του εκάστοτε πυλώνα γίνεται από διάφορους παράγοντες όπως η ισχύς, η 

τάση, η διάταξη των αγωγών, οι καιρικές συνθήκες, ο διαθέσιμος χώρος και πολλούς 

άλλους. Ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται, σε αυτούς που τοποθετούνται 

ανάμεσα σε ευθύγραμμα τμήματα, σε αυτούς που τοποθετούνται σε γωνίες και σε 

σημεία που αλλάζει η κατεύθυνση, και στους τερματικούς που τοποθετούνται στα 

άκρα της γραμμής. 

 

3.5  Το σύστημα υπομεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

Μεταφέρει ισχύ σε μικρότερα μεγέθη και αποστάσεις υπό χαμηλότερη τάση από 

υποσταθμούς μεταφοράς σε υποσταθμούς διανομής μικρότερων κέντρων 

κατανάλωσης. Η τάση λειτουργίας του κυμαίνεται από 25 έως 250KV, ενώ συνήθως 

οι γραμμές υπομεταφοράς είναι εναέριες. Οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές 

τροφοδοτούνται απευθείας από το σύστημα υπομεταφοράς. Όταν το σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας επεκτείνεται και δημιουργείται η αναγκαιότητα για μεταφορά 

υπό υψηλότερα επίπεδα τάσης, οι παλαιότερες γραμμές μεταφοράς μεταβαίνουν σε 

λειτουργία υπό χαμηλότερα επίπεδα τάσης, καθιστώντας σχετικά δύσκολη τη 

διάκριση μεταξύ δικτύων υπομεταφοράς και μεταφοράς. 

Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει το δίκτυο υπομεταφοράς, αλλά το δίκτυο μεταφοράς 

τροφοδοτεί απευθείας τα δίκτυα διανομής. Στην Ελλάδα τα δίκτυα 22KV 

τροφοδοτούν δίκτυα 6,6 KV μπορούν να θεωρηθούν ως δίκτυα υπομεταφοράς. Σε 

πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει διάκριση εάν κάποια δίκτυα, με βάση τα 

τεχνικά τους χαρακτηριστικά τους κατατάσσονται στα δίκτυα μεταφοράς ή 

υπομεταφοράς, ακόμη είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ δικτύων 

υπομεταφοράς και δικτύων μέσης τάσης.  
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3.6   Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

περιλαμβάνει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης, 

στα οποία υπάγονται και οι υποσταθμοί διανομής μέσω των οποίων η μέση τάση 

υποβαθμίζεται σε χαμηλή τάση.   

Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας διακρίνεται στα εξής δίκτυα: 

 Στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, το οποίο συνδέεται με το σύστημα μέσω των 

υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης.  

 Στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο των νησιών, το οποίο δεν συνδέεται με το 

σύστημα και το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας.  

 Στο δίκτυο διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, του οποίου οι γραμμές διανομής 

μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου βρίσκονται υπό την 

επίβλεψη τα εταιρίας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.  

Μέσω των δικτύων διανομής η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται σε μικρότερες 

περιοχές στους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης. Το δίκτυο αυτό μπορεί να 

λειτουργήσει απομονωμένο ή διασυνδεδεμένο με ένα η περισσότερα γειτονικά δίκτυα 

προσφέροντας τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. 

Η σχεδίαση των δικτύων διανομής εξαρτάται άμεσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

δόμησης των πόλεων, και γενικότερα από τη χωροταξική διαμόρφωση κάθε χώρας. 

Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι τα δίκτυα διανομής κάθε χώρας έχουν 

ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τα δίκτυα μεταφοράς που  είναι διεθνώς  

όμοια.   

Η σχεδίαση και η επίδοση ενός ηλεκτρικού δικτύου βασίζεται σε τρία βασικά μεγέθη: 

 Την τάση του δικτύου (την μέγιστη τάση λειτουργίας των ηλεκτρικών 

γραμμών) 

 Την ισχύ βραχυκύκλωσης του δικτύου (η συμβατική ισχύς που αντιστοιχεί 

στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να αποδώσει το δίκτυο σε περίπτωση τριφασικού 

βραχυκυκλώματος σε κάποιο σημείο) 

 Την στάθμη μόνωσης του δικτύου (αναφέρεται στην τιμή της κρουστικής 

αντοχής του δικτύου) 

 

Ανάλογα με την κατασκευαστική τους διαμόρφωση διακρίνονται σε: 

 Υπόγεια δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα σε πόλεις για λόγους 

ασφαλείας και καλαισθησίας. Το κόστος τους είναι πολλαπλάσιο έναντι των 

εναερίων, καθώς για ην κατασκευή τους απαιτούνται ειδικά καλώδια και 

ακροκιβώτια. Η τοποθέτηση τους πραγματοποιείται σε κατάλληλα 
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διαμορφωμένα χαντάκια, ενώ όταν ο χώρος δεν επαρκεί η τοποθέτηση τους 

γίνεται κάτω από το οδόστρωμα.  

      

 Εναέρια δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα ποίο διαδεδομένα και παρουσιάζουν 

ευκολία στην κατασκευή, στην συντήρηση και στην επιθεώρηση τους, ενώ 

πλεονεκτούν έναντι των υπογείων, καθώς είναι λιγότερο δαπανηρά, και η 

αποκατάσταση των βλαβών είναι γρηγορότερη. 

 

 

 Υποβρύχια δίκτυα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση των νησιών με το 

εθνικό δίκτυο. Παρουσιάζουν αυξημένο κόστος κατασκευής και 

εγκατάστασης καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά καλώδια.   
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4º ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

4.1   Τα δεδομένα του Ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

Το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από τη σχετική απομόνωση της 

θέσης του από τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών 

καταναλωτών, την μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης την τελευταία δεκαετία και την 

εξάρτιση από τον λιγνίτη. 

Τη σπονδυλική στήλη του συστήματος μεταφοράς αποτελούν τρείς γραμμές διπλού 

κυκλώματος των 400 KV, οι οποίες μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια από το κέντρο 

παραγωγής της δυτικής Μακεδονίας. Στην περιοχή αυτή παράγεται το 70% της 

συνολικής παραγωγής της Ελλάδας, η οποία μεταφέρεται στη συνέχεια στα μεγάλα 

κέντρα κατανάλωσης. Η μεγάλη γεωγραφική ανισοκατανομή μεταξύ της μεγάλης 

παραγωγής του βορρά και των υψηλών φορτίων του νότου, έχει μετριασθεί λόγω της 

εισαγωγής νέων μονάδων παραγωγής στο  νότιο σύστημα, της ένταξης πυκνωτών 

αντιστάθμισης και της μείωσης των φορτίων.  

 

Εικόνα 4.1  Το Ελληνικό δίκτυο μεταφοράς και οι διασυνδέσεις του τις γειτονικές χώρες 



51 
 

Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς διαθέτει επιπλέον γραμμές των 400KV 

καθώς επίσης εναέριες, υπόγειες γραμμές και υποβρύχια καλώδια των 150KV που 

συνδέουν την Άνδρο και τα νησιά της δυτικής Ελλάδος, Κέρκυρα, Λευκάδα, 

Κεφαλονιά και Ζάκυνθο  με το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς, καθώς και ένα 

υποβρύχιο καλώδιο 66KV για τη σύνδεση της Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα. Την 31 

Δεκεμβρίου του 2013 το Διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς αποτελείτο από 

11.232 χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς, 331 υποσταθμούς υψηλής τάσης, 732 

μετασχηματιστές και αυτομετασχηματιστές συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

55.391MVA  

 

 

Πίνακας 4.1  Γραμμές μεταφοράς και χιλιόμετρα όδευσης 

 

 

4.2   Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη 

χώρα μας λόγο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων. 

Οι αυξητικές τάσεις  της ζήτησης αναμένεται να συνεχιστούν αφ ενός διότι η κατά 

κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο και αφετέρου γιατί η τιμή του οικιακού τιμολογίου παραμένει 

από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη λόγω του φθηνού λιγνίτη που χρησιμοποιείται 

κατά κόρον ως καύσιμο .  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια αιχμή του φορτίου (MW) και το 

φορτίο (MWh), παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση της ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Πίνακας 4.2  Ετήσια αιχμή φορτίου 

 

 

Γράφημα 4.1  Κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ετήσια αύξηση κατανάλωσης 

στην Ε.Ε 
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (MWh) και η ετήσια (%) αύξηση της κατανάλωσης στην ευρωπαϊκή 

ένωση, παρατηρούμε ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη αλλά με αρκετά χαμηλή κατά κεφαλή 

κατανάλωση.    

 

 

4.3  Σταθμοί παραγωγής 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται  στη δυτική Μακεδονία όπου 

παράγεται το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λιγνίτης αποτελεί το κύριο 

καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2011 για 

το διασυνδεδεμένο σύστημα, το 66,5% της εγκατεστημένης ισχύος των 

ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων είναι θερμικοί σταθμοί, από τους οποίους 4930 MW 

με λιγνίτη, 730 MW με πετρέλαιο και 4579 MW με φυσικό αέριο. Ενώ το 19,6% 

είναι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και το 13,9% είναι μονάδες ΑΠΕ. 

 

 Εικόνα 4.2   Λιγνιτική μονάδα  

Ο λιγνίτης αποτελεί τη σημαντικότερη εγχώρια ενεργειακή πηγή, συνεισφέροντας το 

53,15% της εγχώριας παραγωγής για το 2011 ενώ το φυσικό αέριο συνεισφέρει το 

28,3%. H χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποφέρει στην 

Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια 

ετησίως). Ακόμη έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεση ελέγξιμη τιμή και 

παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου. Επίσης προσφέρει 

χιλιάδες θέσεις εργασίας συντελώντας έτσι στην αύξηση του εθνικού προϊόντος. 

Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχτεί συνολικά 1,2 δις τόνοι λιγνίτη ενώ τα 

εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υπολογίζονται σε 3,5 δις τόνους περίπου.           
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Η ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος οδηγεί σε προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θέτοντας ως στόχο την αύξηση συμμετοχής τους στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 34% μέχρι το 2020. Ακόμη δίνεται έμφαση 

στην επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο και η 

άποψη ότι θα πρέπει να μπουν στο ενεργειακό ισοζύγιο ηλεκτρισμού νέα καύσιμα, 

όπως ο λιθάνθρακας, ώστε να παραταθεί η διαθεσιμότητα και η χρήση του λιγνίτη σε 

μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Οι μονάδες άνθρακα επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς 

απόδοσης από τις λιγνιτικές και κατά συνέπεια εκπέμπουν μικρότερες ποσότητες 

διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Εικόνα 4.3  Γεωγραφική κατανομή σταθμών παραγωγής 
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Πίνακας 4.3  Οι θερμικοί σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ 

 

 

Πίνακας 4.4  Οι κύριες αυτόνομες μονάδες του νησιωτικού συστήματος 

 

4.4  Παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια αύξηση στην  εκμετάλλευση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό 

οφείλεται στην ευνοϊκή νομοθεσία, στην επιδίωξη για φθηνές πρώτες ύλες, στη 

μείωση του λειτουργικού κόστους , στη μείωση της χρήσης πετρελαιοειδών ως 

καύσιμο, καθώς και για περιβαλλοντικούς λόγους. 
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Πίνακας 4.5 Αιολικά πάρκα της ΔΕΗ 

 

 

Πίνακας 4.6  Φωτοβολταικά πάρκα 
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5º ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 

5.1  Εισαγωγή 

Η Λήμνος είναι το όγδοο μεγαλύτερο σε έκταση  νησί της Ελλάδας με έκταση 477 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και το τέταρτο σε μήκος ακτών (260 χιλιόμετρα). Βρίσκεται 

στο βόρειο Αιγαίο, στο Θρακικό πέλαγος, ανάμεσα στο Άγιο Όρος, τη Σαμοθράκη, 

την Ίμβρο και τη Λέσβο.  Με τη νέα διοικητική διαίρεση που προέβλεπε το σχέδιο 

Καλλικράτη, από το 2011 όλοι οι δήμοι του νησιού εντάσσονται στο νέο Δήμο 

Λήμνου μαζί με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου εντάχθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λήμνου.  Πρωτεύουσα της Λήμνου είναι η Μύρινα που πήρε το όνομα της από τη 

γυναίκα του πρώτου βασιλιά του νησιού τον Θόαντα. Μέχρι το 1955 η Μύρινα 

ονομαζόταν Κάστρο, ονομασία που επικράτησε κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. 

 

 

Εικόνα 5.1  Χάρτης Λήμνου 

Η Λήμνος είναι ένα ηφαιστιογενές νησί, έχει εκτεταμένες εύφορες πεδιάδες οι οποίες 

καλλιεργούνται με σιτηρά και αμπελώνες. Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων είναι η 

κτηνοτροφία, η γεωργία, η αλιεία, ο τουρισμός και ο τουρισμός. Διαθέτει το 

αεροδρόμιο με το μεγαλύτερο διάδρομο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα 

αεροδρόμια του Αιγαίου, ενώ συνδέεται ακτοπλοϊκά με το Λαύριο, την Καβάλα, την 

Λέσβο και τον Άγιο Ευστράτιο.  Ο πληθυσμός του νησιού υπολογίζεται στις 18.000. 
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5.2  Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Λήμνου 

5.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

Η Λήμνος ηλεκτροδοτείται από τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής Λήμνου (ΑΣΠ 

Λήμνου). Τέτοια αυτόνομα συστήματα συναντώνται στα περισσότερα Ελληνικά 

νησιά, όπου λόγο της γεωγραφικής τους απομόνωσης πρέπει να παράγουν επιτόπου 

την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Η τροφοδοσία με καύσιμο πραγματοποιείται με 

πλοίο το οποίο τροφοδοτεί με ντίζελ και μαζούτ το εργοστάσιο. Το κόστος των 

καυσίμων που χρησιμοποιείται είναι σημαντικά ακριβότερο αν συγκριθεί με το 

λιγνίτη που χρησιμοποιείται στην βόρια Ελλάδα. Τους περισσότερους μήνες η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε αντίθεση με τους 

καλοκαιρινούς μήνες που το εργοστάσιο αποδίδει τη μέγιστη δυνατή τους ισχύ. Η 

λειτουργία του Ανεξάρτητων Σταθμών Παραγωγής με τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

κρίνεται ασύμφορη, αλλά δεν παύει να είναι αναγκαία για τους κατοίκους αυτών των 

περιοχών.    

Ο ΑΣΠ Λήμνου είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., στο 

δυτικό τμήμα του νησιού στον όρμο του Αυλώνα, 250 m από την παραλία και 

απόσταση περίπου 3 km από την πρωτεύουσα του νησιού την Μύρινα. Σε απόσταση 

100 m από το σταθμό υψώνεται ο λόφος του Αγίου Αθανασίου, ύψους 333 m. 

Πλησίον του σταθμού υπάρχει ένα εποχιακό κέντρο διασκέδασης, ενώ σε απόσταση 

1-2 km έχουν κατασκευαστεί δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα. 

 

 

Εικόνα 5.2  Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Λήμνου 
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Ο σταθμός κατασκευάστηκε το 1980, καθώς προηγούμενος υπήρχε ένα άλλο 

εργοστάσιο σε διαφορετικό σημείο του νησιού, το οποίο αδυνατούσε να καλύψει τις 

συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Η τοποθεσία του εργοστασίου επιλέχθηκε να είναι 

κοντά σε θάλασσα για να είναι ευκολότερος ο ανεφοδιασμό με καύσιμα, αλλά και για 

την ψύξη των μηχανών με θαλασσινό νερό. 

Αποτελείται από στρεφόμενες εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσης, η συνολική  

ισχύς των οποίων  είναι 21MW, ενώ η πραγματική είναι 19,6 MW. Το σύστημα 

καυσίμου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε το μαζούτ να χρησιμοποιείται σαν κύριο 

καύσιμο, ενώ για την εκκίνηση, το σταμάτημα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

λειτουργούν με πετρέλαιο. Ακολουθεί πίνακας με τις εγκατεστημένες μονάδες και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

                                                                                                                                                                  

Πίνακας 5.1  Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΣΠ Λήμνου  

 

5.2.2 Η λειτουργία των μονάδων  

Η μονάδα προτού τεθεί σε λειτουργία προθερμαίνεται με ζεστό λάδι. Αφού 

αναπτυχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία πραγματοποιείται η εκκίνηση με πεπιεσμένο 

αέρα, ο οποίος δίνει τις πρώτες περιστροφές ώστε να συμπιεστεί και στη συνέχεια να 

αναφλέγει το πετρέλαιο στο θάλαμο καύσης. Αφού εκκινήσει ανεβάζει σιγά-σιγά 

στροφές μέχρι να φθάσει τις ονομαστικές της. Η τροφοδοσία της μονάδας γυρνάει 

από πετρέλαιο σε μαζούτ το οποίο έχει προθερμανθεί και καθαριστεί. Ακολούθως 

ανυψώνεται η τάση της και ρυθμίζονται ξανά οι στροφές της στην συχνότητα του 

δικτύου. Την κατάλληλη στιγμή η μονάδα παραλληλίζεται με το δίκτυο και 

αναλαμβάνει τα φορτία που της αναλογούν. Κατά την λειτουργία της μονάδας από 

μηχανολογικής πλευράς εποπτεύονται οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις: καυσίμων, 

λαδιού, νερού, ατμού, αέρα και καυσαερίων. Από ηλεκτρολογικής πλευράς 

ελέγχονται: οι τάσεις και οι εντάσεις εξόδου και διέγερσης, η συχνότητα, η ενεργός 

α/α ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΥΣΙΜ

Ο 

ΕΤΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗ

Σ 

ΟΝΟΜ 

ΙΣΧΥΣ 

(KW) 

ΑΠΟΔ 

ΙΣΧΥΣ 

(KW) 

1 SUMITOMO-NIGATA 8L40X ΜΑΖΟΥΤ 1980 2700 2200 

2 SUMITOMO-NIGATA 8L40X ΜΑΖΟΥΤ 1980 2700 2200 

3 SUMITOMO-NIGATA 8L40X ΜΑΖΟΥΤ 1980 2700 2200 

4 WARTSILA NSD18V32LN MAZOYT 1998 6514 6500 

5 WARTSILA NSD18V32LN MAZOYT 1998 6514 6500 

6 

WARTSILA VASA 8R22MD (εκκίνηση 

σταθμού)  DIESEL 1985 1000 850 

7 

SACM AGOV12DSHR (εκτός 

λειτουργιάς) DIESEL 1980    

8 

SACM AGOV12DSHR (εκτός 

λειτουργιάς) DIESEL 1980     

  ΣΥΝΟΛΟ     21128 19600 
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και η άεργος ισχύς. Πριν το σβήσιμο της μονάδας γυρνάει πάλι η τροφοδοσία της 

μονάδας από μαζούτ σε πετρέλαιο για καθαρίσουν οι αγωγοί και τα μηχανικά μέρη 

από τα κατάλοιπα του μαζούτ.    

Οι μονάδες λειτουργούν παράλληλα, με ισχύ ανάλογη της ζήτησης από τους 

καταναλωτές. Όταν παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης παραλληλίζονται νέες μονάδες 

ώστε το εργοστάσιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση ισχύος, 

ενώ το αντίθετο ισχύει σε περίπτωση μείωσης της ζήτησης.   

 

5.2.3 Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 

Ο ανεφοδιασμός με καύσιμο πραγματοποιείται από τη θάλασσα με δεξαμενόπλοιο 

μέσω των δύο μόνιμα εγκατεστημένων ελαστικών αγωγών. Ο ένας αγωγός 

χρησιμοποιείται για την διέλευση του πετρελαίου ενώ ο δεύτερος για το μαζούτ. Το 

δεξαμενόπλοιο συνδέεται με τους αγωγούς και τροφοδοτεί τις δεξαμενές καυσίμου 

του σταθμού, ενώ κατά την αποσύνδεση οι σωληνώσεις του σταθμού αντλούν 

θαλασσινό νερό για να καθαρίσουν από τα καύσιμα.  

Το μαζούτ αποτελείται από βαριά υποπροϊόντα που δημιουργούνται από την 

απόσταξη του ακατέργαστου πετρελαίου. Είναι ένα σχετικά φθηνό καύσιμο, αλλά με 

μεγάλη πυκνότητα γεγονός που απαιτεί την θέρμανση του ώστε να αυξηθεί η 

ρευστότητα του. Πριν τη μεταφορά του μαζούτ στις μονάδες για να καεί, θερμαίνεται 

και στη συνέχεια πραγματοποιείται διαχωρισμός μέσω φυγοκεντρικών διαχωριστών, 

όπου αφαιρούνται μικροποσότητες νερού και στερεών σωματιδίων. Το σύστημα είναι 

έτσι κατασκευασμένο ώστε το μαζούτ να χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο, ενώ σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται πετρέλαιο. 

Το ντίζελ είναι καθαρότερο από το μαζούτ με καλή ρευστότητα και ευκολότερη 

καύση, αλλά η τιμή του είναι αρκετά υψηλότερη. Η τροφοδοσία των μηχανών με 

ντίζελ μπορεί να γίνει με αντλίες ή ακόμη και με φυσική ροή. Όλες οι μηχανές κατά 

την εκκίνηση αλλά και κατά την σβέση τους λειτουργούν μόνο με ντίζελ.  

 

5.2.4 Το σύστημα λίπανσης 

Το σύστημα λίπανσης παρέχει την απαιτούμενη λίπανση στα κινούμενα μέρη της 

μηχανής κατά την λειτουργία της και κατά την εκκίνηση της θερμαίνεται με ζεστό 

λάδι. Η αντλία αντλεί το λιπαντικό από την ελαιολεκάνη και το οδηγεί στην μηχανή 

όπου διοχετεύεται στα προς λίπανση εξαρτήματα. Το λιπαντικό αφού ολοκληρώσει 

τον κύκλο του επιστρέφει πάλι πίσω στην ελαολεκάνη προκειμένου να επαναληφθεί 

ξανά ένας νέος κύκλος. Το λιπαντικό οδηγείται μέσω αντλίας στο διαχωριστή και με 

τη συμβολή θερμού ατμού απομακρύνεται η υγρασία και τα αιωρούμενα σωματίδια 

από το σύστημα λίπανσης. Η θερμοκρασία λειτουργίας στο διαχωριστή κυμαίνεται 

μεταξύ 80 -100ºC, καθώς λόγω χαμηλότερης ρευστότητας λιπαντικού επιτυγχάνονται 
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καλύτερα αποτελέσματα. Τα κατάλοιπα του λαδιού από το διαχωριστή λαδιού 

συγκεντρώνονται στην δεξαμενή των αποβλήτων     

 

5.2.5 Το σύστημα συμπιεσμένου αέρα 

Ο συμπιεσμένος αέρας είναι απαραίτητος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας για 

την προστασία και την εκκίνηση των μηχανών. Ο αέρας παράγεται από κομπρεσέρ 

αέρος και αποθηκεύεται σε δεξαμενές λήψης μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Ένα μέρος 

του αέρα αυτού διέρχεται από την βαλβίδα μείωσης πίεσης  για να χρησιμοποιηθεί σε 

εργαλεία αέρος και για την προστασία των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών. Τα 

συστήματα συμπιεσμένου αέρα έχουν χαμηλό συντελεστή αποδοτικότητας (10%) 

γεγονός που επιβάλλει την βέλτιστη διαχείριση αυτού        

 

 

Εικόνα 5.3 Κομπρεσέρ για την παροχή αέρα 

 

5.2.6  Σύστημα ψύξης  

Το σύστημα ψύξης κάθε μονάδας αποτελείται από το πρωτεύων και το δευτερεύων 

ψυκτικό κύκλωμα. Το πρωτεύων ψυκτικό κύκλωμα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο το 

θαλασσινό νερό, ενώ το δευτερεύων χρησιμοποιεί το γλυκό νερό. 

5.2.6.1 Σύστημα ψύξης θαλασσινού νερού 

Το θαλασσινό νερό είναι το πιο συνηθισμένο πρωτογενές μέσο για την ψύξη 

εγκαταστάσεων με μηχανές Diesel. Το νερό εισέρχεται από τον κεντρικό διανομέα 

και οδηγείται μέσω αντλιών στα ψυγεία των μηχανών. Αφού ψύξει το νερό το 
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κλειστώ κύκλωμα ψύξης χιτωνίων- κυλινδοκεφαλών- ακροφυσίων, το νερό και το 

λιπαντικό, οδηγείται μέσο των αγωγών στη λεκάνη απαγωγής και από εκεί επιστρέφει 

πίσω στη θάλασσα. Το νερό αυτό δεν έρχεται σε επαφή με τη μηχανή και κατά 

συνέπεια δεν μολύνεται από τα ρευστά που ψύχει καθώς διέρχεται μέσα από 

ενδιάμεσα κυκλώματα. Για λόγους εξοικονόμησης υδάτινων πόρων 

επαναπορρίπτεται στη θάλασσα μετά τη χρήση του έχοντας υποστεί μια 

θερμοκρασιακή μεταβολή έως +10ºC. 

 

 

Εικόνα 5.4 Ηλεκτρικά μοτέρ συνδεδεμένα με αντλίες για την παροχή θαλασσινού νερού. 

 

5.2.6.2 Σύστημα ψύξης γλυκού νερού 

Το γλυκό νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη των κυλινδροκεφαλών, των χιτωνίων, 

των υπερπληρωτών των μηχανών αλλά και για την παραγωγή ατμού. Το σύστημα 

ψύξης κάθε μηχανής είναι ένα κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωμα το οποίο σε 

περίπτωση διαρροών συμπληρώνεται μέσω του δοχείου διαστολής. Το νερό 

αποθηκεύεται σε δεξαμενές όπου τοποθετείται αντιδιαβρωτικό υγρό για την 

προστασία των μηχανικών εξαρτημάτων.   

 

5.2.7  Τα δίκτυα ατμού και συμπυκνώματος 

Αποτελείται από τους αγωγούς και τον εξοπλισμό για την μεταφορά και διανομή και 

επιστροφή του ατμού. Οι ατμολέβητες καυσαερίων συλλέγουν την θερμοκρασία των 

καυσαερίων και τη  μεταδίδουν στο νερό του υδροθαλάμου όπου και ατμοποιείται. 

Από εκεί συνδέονται σε κοινό συλλέκτη ατμού όπου και  ξεκινούν οι κεντρικοί 
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αγωγοί ατμού. Στη συνέχεια διακλαδίζονται σε δευτερεύοντες αγωγούς και 

μεταφέρουν τον ατμό στις διάφορες καταναλώσεις που χρειάζονται προθέρμανση. Οι 

αγωγοί επιστροφής του συμπυκνώματος ξεκινούν από τους σταθμούς προθέρμανσης 

και μεταφέρουν το συμπύκνωμα στον κεντρικό συλλέκτη και από εκεί στο 

θερμοδοχείο του σταθού.        

 

5.3  Το δίκτυο της Λήμνου  

Το δίκτυο της Λήμνου όπως και πολλών Ελληνικών νησιών δεν είναι συνδεδεμένο με 

το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το τοπικό δίκτυο αποτελείται από 

πέντε γραμμές μεταφοράς μέσης τάσης (15KV) οι οποίες αναχωρούν από τον ΑΣΠ 

Λήμνου. Ο λόγος που χρησιμοποιείται υψηλότερη τάση μεταφοράς από την 

παραγόμενη (6KV) είναι για να υποβιβαστεί η ένταση του ρεύματος μεταφοράς. 

Χαμηλότερο ρεύμα μεταφοράς σημάνει μικρότερη θέρμανση των γραμμών λόγω 

ωμικής αντίστασης, άρα μικρότερες απώλειες και μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς 

ισχύος.  

 

Εικόνα 5.5 Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Λήμνου 
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Γραμμές μεταφοράς 

Ρ 210 Μύρινα-Θάνος  

Ρ 220 Αεροδρόμιο-Μούδρος-Σκανδάλη 

Ρ 230 Ατσική-Πλάκα 

Ρ 240 Κάσπακας-Βίγλα  

Ρ 250 Μύρινα 

Πίνακας 5.2 Οι γραμμές μεταφοράς της νήσου Λήμνου 

Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Λήμνου αποτελείται από 5 

γραμμές μεταφοράς οι οποίες ξεκινούν από το εργοστάσιο της ΔΕΗ και καλύπτουν 

όλο το νησί προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό. Οι γραμμές είναι 

οι εξής: 

 Γραμμή Ρ 210 που καλύπτει ένα μέρος της πρωτεύουσας του νησιού τη 

Μύρινα και το Θάνος.  

 Γραμμή Ρ 220 καλύπτει τη νότια Λήμνο, το Αεροδρόμιο του νησιού και 

φθάνει μέχρι το χωριό Σκανδάλη.  

 Γραμμή Ρ 230 καλύπτει τη βορειοδυτική πλευρά του νησιού διερχόμενη από 

την Ατσική και φθάνει μέχρι την Πλάκα.  

 Γραμμή Ρ 240 καλύπτει την βορειοανατολική πλευρά του νησιού από τον Αι 

Γιάννη μέχρι το κατάλακο.  

 Γραμμή Ρ 250 καλύπτει και αυτή τη Μύρινα όπως και η γραμμή Ρ210 

ισοκατανέμοντας τα φορτία.       

 

Στοιχεία παραγωγής Λήμνου για το έτος 2011 

Η εγκατεστημένη ισχύς του ΑΣΠ Λήμνου ανέρχεται στα 21 MW, ενώ η συνολική 

παραγωγή των θερμικών μονάδων υπολογίζεται σε 56.000 MWh, με συμμετοχή στη 

ζήτηση κατά 97,39%. 

Η εγκατεστημένη ισχύς από μονάδες ΑΠΕ ανέρχεται σε 2,14 MW, ενώ η συνολική 

παραγωγή από μονάδες ΑΠΕ υπολογίζεται σε 1.613 MWh, με συμμετοχή στη ζήτηση 

κατά 2,61% 

Η αιχμή του νησιού έφθασε τα 16,9 MW 
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Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν την ζήτηση ισχύος και  ενέργειας κατά το 

πέρασμα των χρόνων, και την ανάγκη που υπήρχε για αύξηση των πηγών ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

 

Γράφημα 5.1 Η εξέλιξη της ζήτησης ισχύος στη Λήμνο 

 

Πίνακας 5.3  Η κατανάλωση ενέργειας στη Λήμνο (πηγή ΔΕΗ 2015) 
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5.4  Η αιολική ενέργεια στη Λήμνο 

Η Λήμνος διαθέτει υψηλό αιολικό δυναμικό και ένα από τα υψηλότερα της χώρας, 

όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ). Από το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει 

επιλεγεί ως ένα από τα νησιά στα οποία πρέπει να δημιουργηθούν αιολικά πάρκα με 

στόχο την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

 

 

Εικόνα 5.6 Χάρτης αιολικού δυναμικού Ελλάδας 
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Η Λήμνος μέχρι και σήμερα δεν συγκαταλέγεται στα διασυνδεδεμένα νησιά 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά συνέπεια δεν προσφέρει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για τη δημιουργία εκτεταμένων αιολικών πάρκων των οποίων η ισχύς 

δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από το υπάρχον δίκτυο. Τα όποια αιολικά πάρκα 

δημιουργηθούν θα πρέπει να συνδεθούν με μια ενεργειακή στρατηγική συνδεδεμένη 

με τις δυνατότητες της τοπικής ΔΕΗ και τον σχεδιασμό της Ρυθμιστικής  Αρχής 

Ενέργειας. 

 

 

Εικόνα 5.7 Χάρτης αιολικού δυναμικού Λήμνου 

 

 

Πίνακας 5.4 Αιολικοί σταθμοί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά                                                                                                                     
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5.4.1 Τα αιολικά πάρκα της Λήμνου 

Στη Λήμνο υπάρχουν 3 αιολικά πάρκα: 

 Ο Άγιος Σώζος . 

 

 Το Τουρλί 

 

 Η Βίγλα 

 

 

 

 

Εικόνα 5.8 Διασπορά αδειοδοτημένων αιολικών σταθμών στη Λήμνο  
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Αιολικό πάρκο Αγίου Σώζου 

Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Λήμνου ανάμεσα στα χωριά Φισίνη και Αγία 

Σοφία, κοντά στο ακρωτήριο του Αγίου Σώζου. Η έναρξη της λειτουργίας του έγινε 

το 2012, και αποτελείται από δύο ανεμογεννήτριες ENERCON E-44 900KW. Η 

ετήσια παραγόμενη ενέργεια υπολογίζεται στις 3.500MWh. Το πάρκο ανήκει στη 

θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.  

 

Εικόνα 5.9 Αιολικό πάρκο Αγίου Σώζου 
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Εικόνα 5.10 Ανεμογεννήτρια ENERCON E-44 Αγίου Σώζου 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας ENERCON Ε-44 

Συνολικό ύψος 77m 

Διάμετρος ρότορα 44m 

Ύψος πύργου 55m 

Ένταση ανέμου που απαιτείται για να ξεκινήσει να παράγει ενέργεια είναι 2m/s (2 

μποφόρ) 

Ένταση ανέμου που απαιτείται για να παράγει την ονομαστική της ισχύ είναι 16m/s 

(7 μποφόρ) 

Ένταση ανέμου όπου πρέπει η ανεμογεννήτρια να σταματήσει για λόγους ασφαλείας 

είναι 28m/s (10 μποφόρ) 

 

 

Γράφημα 5.2 Καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας Energon E44 
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Αιολικό πάρκο Τουρλί 

Βρίσκεται στα ανατολικά του νησιού ανάμεσα στα χωριά Ρωμανού και Ρουσσοπούλι. 

Αποτελείται από μια ανεμογεννήτρια ENERCON E-44 900KW. Η ανεμογεννήτρια 

τοποθετήθηκε το 2015 και ανήκει σε ιδιωτική εταιρία.   

 

 

Εικόνα 5.11 Άφιξη ανεμογεννήτριας στο λιμάνι της Μύρινας 

 

 

Εικόνα 5.12 Η ανεμογεννήτρια τοποθετημένη στην περιοχή Τουρλί. 
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Αιολικό πάρκο Βίγλας 

Βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Λήμνου σε κοντινή απόσταση από το χωρίο Σαρδές, 

πάνω στο βουνό που ονομάζεται Βίγλα. Αποτελείται από 8 ανεμογεννήτριες ύψους 

30m, ενώ η συνολικής ισχύος του πάρκου υπολογίζεται στα 700KW. Ανήκει και αυτό 

στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες όπως και του Αγίου Σώζου. Αυτή τη στιγμή  το αιολικό 

πάρκο δεν βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς οι ανεμογεννήτριες έκλεισαν τον κύκλο 

ζωής τους και αναμένεται η αντικατάσταση τους από νέες. 

 

Εικόνα 5.13 Αιολικό πάρκο Βίγλας 
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Εικόνα 5.14  Αιολικό πάρκο Βίγλας 

 

 

5.5  Η Ηλιακή ενέργεια στη Λήμνο 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια που προσφέρεται για την αξιοποίηση 

της ηλιακής ενέργειας. Η μέση ημερήσια ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο είναι 

4,6 KWh/m², ενώ η επιφάνεια των εγκατεστημένων συλλεκτών στη χώρα μας 

υπολογίζεται στα 2.000.000m², τιμή που είναι ίση με το 50% της εγκατεστημένης 

επιφάνειας συλλεκτών ολόκληρης της Ευρώπης. 
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Εικόνα 5.15 Απόδοση φωτοβολταικών ανά περιοχή της Ελλάδας 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή των φωτοβολταικών  

Η ενέργεια που παράγεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται από: 

 Τον προσανατολισμό των πλαισίων καθώς, μέγιστη παράγωγη έχουμε σε 

κάθετη πρόσπτωση, διότι αυξάνεται η πυκνότητα της ηλιακής ισχύος ανά 

εμβαδόν. Η θέση του ήλιου μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και 

κατά τη διάρκεια του χρόνου και για τη βέλτιστη γωνία κλήσης των πλαισίων 

πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός. Στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας 

συνηθίζεται να τοποθετούνται υπό γωνία 30º ως προς τον ορίζοντα.  

 Τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή. Η 

παραγωγή επηρεάζετε άμεσα από τις μέρες και τις ώρες που επικρατεί 

ηλιοφάνεια. Μείωση της απόδοσης παρουσιάζεται επίσης λόγο υψηλής 
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θερμοκρασίας ή κακής γωνίας πρόσπτωσης καθώς επηρεάζετε άμεσα το 

ποσοστό απορρόφησης ή ανάκλασης 

 Το γεωγραφικό πλάτος του σημείου τοποθέτησης, καθορίζεται η φαινόμενη 

κίνηση του ηλίου. Γεωγραφικά πλάτη κοντά στον Ισημερινό παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη γωνία ανύψωσης του ήλιου μέσα στη μέρα, περισσότερη διάρκεια 

μέρας και μεγαλύτερες ημέρες μέσα σε ένα χρόνο.   

 το inverter ,την απόδοση του, και γενικότερα τις απώλειες διασύνδεσης.  

 Την σκίαση, η οποία μπορεί να προέρχεται από κοντινές κατασκευές, κτήρια, 

βουνά, βλάστηση ή ακόμη και από επικάθιση σκόνης.  

 

Διασύνδεση φωτοβολταικών στο δίκτυο χαμηλής τάσης 

Τα φωτοβολταικά στοιχεία συνδεδεμένα ηλεκτρικά ανά μονάδες και συστοιχίες 

μπορούν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα για την τροφοδοσία σημαντικών φορτίων. 

Συνδέονται με εξοπλισμό μετατροπής του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο και 

έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ρεύμα ίδιας τάσης και συχνότητας με του 

ηλεκτρικού δικτύου. Λειτουργεί όπως κάθε άλλο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας έχοντας τις ίδιες αρχές διασύνδεσης, μόνο που ο εξοπλισμός ο οποίος 

χρησιμοποιείται είναι τελείως διαφορετικός από τα συμβατικά συστήματα 

παραγωγής.  

Διακρίνονται σε δύο τύπους: 

α) Σε διασπαρμένα μικρά φωτοβολταικά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται από 

ιδιώτες η μικρές επιχειρήσεις  με ισχύ μερικών KW, τα οποία τοποθετούνται σε 

στέγες κτηρίων, τοίχους και μόνιμα στέγαστρα. 

β) Σε κεντρικά φωτοβολταικά συστήματα, τοποθετημένα σε μεγαλύτερα κτήρια, σε 

υπαίθρια φωτοβολταικά πάρκα, σε εμπορικούς χώρους, ακόμη και σε αγροτικές 

περιοχές. Η ισχύς τους μπορεί να κυμάνετε έως μερικά MW, ενώ συνδέονται στο 

τοπικό δίκτυο διανομής.  

Η σύνδεση των παραπάνω συστημάτων πραγματοποιείται απευθείας με το δίκτυο 

χαμηλής τάσης, αποτελώντας έτσι μια διάσπαρτη μονάδα παραγωγής. Η ενέργεια που 

παράγεται παρουσιάζει μια αστάθεια, εντούτοις είναι σχετικά προβλέψιμη ειδικά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Το καλοκαίρι και ειδικά τις μεσημβρινές ώρες με την αυξημένη 

ζήτηση ενέργειας συνεισφέρει σημαντικά στην εξομάλυνση των αιχμών του φορτίου.  

Η αδυναμία ελέγχου και περιορισμού της διάσπαρτης παραγωγής από τον διαχειριστή 

μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των γραμμών διανομής σε 

συνθήκες χαμηλού φορτίου. Οι αντιστροφείς καταναλώνουν άεργη ισχύ, η τιμή της 

οποίας αυξάνεται με τη μείωση της τάσης επιβαρύνοντας σημαντικά την λειτουργία 

των γραμμών διανομής. Τα τελευταία χρόνια βέβαια παράγονται βελτιωμένοι   

αντιστροφείς οι οποίοι παρουσιάζουν συντελεστή ισχύος κοντά στη μονάδα.         
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Πίνακας 5.5 Φωτοβολταικοί σταθμοί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 

 

 

Περιοχή/μήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μυτιλήνη  56 70 113 156 209 219 223 201 156 109 67 50 

Χίος 55 72 119 161 210 220 225 203 159 116 71 53 

Λήμνος 51 69,6 112,3 154 200 215,3 220,9 199 151 105 61,3 46 

                                                                                                                                                                

Πίνακας 5.6 Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (KWh/m²) 

 

Πίνακας 5.7 Μέση Ακτινοβολία (KWh/m²) Λήμνου 
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Εικόνα 5.16 Διασπορά φωτοβολταικών σταθμών στη Λήμνο 
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Εικόνα 5.17 Ηλιακό πάρκο στο Βάρος  

 

 

Εικόνα 5.18 Ηλιακό πάρκο στο Πορτιανού  
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5.6 Αιγαία ζεύξη  

5.6.1  Ιστορική εξέλιξη  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 η ΔΕΗ μελετούσε την διασύνδεση των 

αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασύνδεση αυτή θα μπορούσε να μειώσει ή να 

παύση την λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των νησιών που απαιτούν 

σημαντικά χρηματικά ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Το  

μεγάλο όμως κόστους κατασκευής του έργου, το έκανε να μην υλοποιηθεί. 

 

Εικόνα 5.19  Η υπό μελέτη διασύνδεση των νησιών του βορίου Αιγαίου με το ηπειρωτικού 

σύστημα 

 

 Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στα υποβρύχια καλώδια και 

στις τεχνολογίες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έκαναν τεχνοοικονομικά 

πραγματοποιήσιμο το έργο διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου. Στα νησιά αυτά 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 

παράλληλα υπάρχει και ένα σημαντικό αιολικό δυναμικό. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι 

έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού των νησιών 

του Αιγαίου, προϋποθέτοντας έτσι την διασύνδεση των νησιών με το Ηπειρωτικό 

Σύστημα. Αν και τα έργα για την διασύνδεση των νησιών είναι εξαιρετικά δαπανηρά,  

εν τούτοις είναι και ιδιαιτέρα ανταποδοτικά και θα προσδώσουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις τοπικές κοινωνίες , ενώ θα προσδώσουν σημαντικά οφέλη και σε 
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εθνικό επίπεδο λόγο της εξοικονόμησης πόρων από τη μη λειτουργία των τοπικών 

σταθμών.     

 

5.6.2  Συνοπτική περιγραφή του έργου  

Για το έργο Αιγαία Ζεύξη είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση αδειών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2006 στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το 2010 

αφού εξεταστικέ ο φάκελος των αιτήσεων εξεδόθησαν 28 άδειες παραγωγής  για 

αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 706 MW, αποτελούμενα από 253 ανεμογεννήτριες 

στα νησιά Λήμνος, Χίος και Λέσβος. Ο σχεδιασμός του έργου έχει γίνει με τη χρήση 

ανεμογεννητριών ισχύος 2 MW, με διάμετρο πτερυγίων 80m και ύψος πύργου 67m. 

Το έργο διακρίνεται σε τέσσερα υποέργα: 

 Το υποέργο Λήμνου, που αποτελείται από 11 αιολικά πάρκα, τα οποία 

περιλαμβάνουν 125 ανεμογεννήτριες και τα αντίστοιχα έργα διασύνδεσης στο 

νησί. 

 Το υποέργο Χίου, που αποτελείται από 7 αιολικά πάρκα, τα οποία 

περιλαμβάνουν 75 ανεμογεννήτριες και τα αντίστοιχα έργα διασύνδεσης στο 

νησί. 

 Το υποέργο Λέσβου, που αποτελείται από 10 αιολικά πάρκα, τα οποία 

περιλαμβάνουν 153 ανεμογεννήτριες και τα αντίστοιχα έργα διασύνδεσης στο 

νησί. 

 Το υποέργο υποθαλάσσιας διασύνδεσης Εύβοιας- Φθιώτιδας, το οποίο 

περιλαμβάνει την υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και στη 

συνέχεια με την Εύβοια και με τη Φθιώτιδα όπου θα πραγματοποιηθεί η 

σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

5.6.3  Υποέργο Λήμνου 

Το υποέργο Λήμνου αποτελείται από 11 αιολικά πάρκα, από τα οποία 5 στο 

βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, 5 στο νοτιοανατολικό και ένα στο ακρωτήριο 

Φακός,  καθώς και από τα συνοδευτικά τους έργα. Συνολικά θα εγκατασταθούν 

125 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 250 MW. Για την τοποθέτηση των 

ανεμογεννητριών θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου, για να εναποτεθεί ο εξοπλισμός και να μπορούν να κινούνται τα 

ανυψωτικά μηχανήματα. Για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των αιολικών 

πάρκων θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον οδικό δίκτυο του νησιού το οποίο είναι 

ικανοποιητικό, ενώ θα διανοιχθούν και 51,2 km χωμάτινης οδού.  
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Πίνακας 5.8  Οι θέσεις τοποθέτησης των αιολικών πάρκων στη νήσο Λήμνο 

 

Τα αιολικά πάρκα της Βορειοδυτικής Λήμνου θα συνδέονται μέσω υπόγειου 

δικτύου με υποσταθμό μέσης τάσης και από εκεί θα ξεκινά υπόγειο δίκτυο 

υψηλής τάσης που θα καταλήγει στα αιολικά πάρκα της νοτιοανατολικής 

Λήμνου. Το αιολικό πάρκο στο ακρωτήριο Φακός θα συνδέεται μέσω δικτύου 

μέσης τάσης με τα αιολικά πάρκα της νοτιοανατολικής Λήμνου. Τέλος από τα 

νοτιοανατολικά του νησιού θα ξεκινά υποβρύχιος αγωγός για τη διασύνδεση της 

Λήμνου με την Λέσβο. 
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