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Εισαγωγή 
    Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει, 
να ερευνήσει και γενικότερα να εμβαθύνει στις 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας οι οποίες θα  
αποτελέσουν ένα από τους σημαντικότερους  
παράγοντες για την διαιώνιση του ανθρωπίνου 
είδους πάνω στη γη τους επόμενους αιώνες. 
  Ακόμα αυτή η έρευνα έχει σκοπό να εφαρμόσει 
μερικά από τα είδη των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας σε ένα τοπίο αλλά και να εξετάσει και 
τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής.  
  Τέλος, σκοπό έχει να προτείνει την καλύτερη 
και ορθότερη  χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στην Ελλάδα  
        

Η Ομάδα 
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Ποιες είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ;  

      

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν 
οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν 
εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη 
μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος 
πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών 
καυσίμων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η 
χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η 
αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την 
ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών 
τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την 
δέσμευση του δυναμικού τους. 
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Είδη Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας:  

Από τον Αέρα 

Από το Νερό 

Από το Έδαφος 

Από τον Ήλιο 
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Ενέργεια από τον Ήλιο 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες από 
τον Ήλιο: 

 Βιομάζα 

 

Ηλιακή Ενέργεια  
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Ηλιακή Ενέργεια  
     Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των 
διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από 
τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, 
η θερμότητα ή θερμική ενέργεια καθώς και 
διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 
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   Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας  χωρίζεται 
σε τρεις κατηγορίες :τα παθητικά ηλιακά συστήματα 

και  τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα τα οποία  
εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται 

μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας  ενώ  τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη 

μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό 
ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου. 

Ηλιακή Ενέργεια  

Παθητικά 
Ηλιακά 

Συστήματα 

Φωτοβολταϊκά 
Ηλιακά 

Συστήματα 

Ενεργητικά 
Ηλιακά 

Συστήματα 

Εκμετάλλευση Ηλιακής Ενέργειας   
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Βιομάζα 
   Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε 
υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για 
παραγωγή ενέργειας. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι 
αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε 
από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση . Με τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά 
μετασχηματίζουν  την  ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα.  
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Ενέργεια από το Νερό 
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 Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας από 
το Νερό:  

 

Υδραυλική ενέργεια 

 

Ενέργεια από τις παλίρροιες  

 

Ενέργεια από τα κύματα  
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Υδραυλική και εν μέρει υδροηλεκτρική ενέργεια είναι 
η ενέργεια που αποταμιεύεται ως δυναμική 

ενέργεια μέσα σε βαρυτικό πεδίο με τη συσσώρευση 
μεγάλων ποσοτήτων νερού σε υψομετρική 

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

της υδατόπτωσης. Η κινητική ενέργεια, στη συνέχεια, 
μπορεί είτε να χρησιμοποιείται αυτούσια επιτόπου, 
είτε να μετατρέπεται σε ηλεκτρική ή άλλες μορφές 

ενέργειας  

Υδραυλική Ενέργεια  
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 Ενέργεια από την Παλίρροια  
Στα περισσότερα μέρη του πλανήτη μας τα νερά των 
θαλασσών κάνουν δύο κινήσεις κάθε ημέρα. Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται παλίρροια και οι δύο 
κινήσεις άμπωτη και  πλημμυρίδα. Η διαφορά στη 
στάθμη της θάλασσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την παραγωγή ενέργειας. Οι υδατοστρόβιλοι 
τοποθετούνται σε ένα φράγμα που κατασκευάζεται 
στις εκβολές ενός ποταμού προς τη θάλασσα και με 
αυτό τον τρόπο παράγεται ενέργεια.   
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Σε λίγα σημεία της γης  μπορεί να αξιοποιηθεί η 
παλιρροϊκή Ενέργεια .Διότι για να είναι αποδοτικοί 
οι υδατοστρόβιλοι πρέπει η διάφορα της στάθμης 
μεταξύ του ποταμού και της θάλασσας να είναι 
σημαντική. Ένα από αυτά είναι οι εκβολές του 
ποταμού Ρέινς  στη βορειοδυτική Γαλλία όπου η 
διαφορά της στάθμης φθάνει τα 12 μέτρα. Εκεί 
λειτουργεί ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
το 1966.  

Εκμετάλλευση της Παλιρροϊκής 
Ενέργειας.  
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Ενέργεια από τα Κύματα 

Στα κύματα υπάρχει τουλάχιστον 
δεκαπλάσια ενέργεια από αυτή 
που υπάρχει στην παλίρροια, 

αλλά είναι δύσκολο να 
αξιοποιηθεί. Έχουν εφευρεθεί 

αρκετές συσκευές για την 
εκμετάλλευση της ενέργειας των 

κυμάτων. Ορισμένες 
χρησιμοποιούν ταλαντευόμενες 

στήλες νερού. Άλλες έχουν 
κατασκευαστεί ώστε να επιπλέουν 
και να κινούνται από τα κύματα. 

Μια από τις ελπιδοφόρες 
κατασκευές ονομάζεται “πάπια”. 
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 Ενέργεια από τον Αέρα 
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 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
από τον Αέρα:  

 Αιολική Ενέργεια 
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Αιολική 
ενέργεια ονομάζεται 

η ενέργεια που παράγεται 
από την εκμετάλλευση 

του πνέοντος ανέμου. Η 
ενέργεια αυτή 

χαρακτηρίζεται "ήπια 
μορφή ενέργειας" και 
περιλαμβάνεται στις 

"καθαρές" πηγές, όπως 
συνηθίζονται να λέγονται 
οι πηγές ενέργειας που 
δεν εκπέμπουν ή δεν 
προκαλούν ρύπους. 

Αιολική Ενέργεια 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από 
το Έδαφος :  

Γεωθερμία 
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Γεωθερμική Ενέργεια 
   Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική 
ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της 
γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή 
ατμού. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την 
ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και 
γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Είναι 
μια ήπια και σχετικά ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή 
και μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές 
ανάγκες.  
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Οι γεωθερμικές περιοχές συχνά εντοπίζονται από 
τον ατμό που βγαίνει από σχισμές του φλοιού της 
γης ή από την παρουσία θερμών πηγών. Για να 
υφίσταται διαθέσιμο θερμό νερό ή ατμό σε μια 
περιοχή πρέπει να υπάρχει κάποιος υπόγειος 
ταμιευτήρας αποθήκευσης του κοντά σε ένα θερμικό 
κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, το νερό του 
ταμιευτήρια έχει διεισδύσει στη γη, θερμαίνεται και 
ανεβαίνει προς την επιφάνεια.  

Που εντοπίζονται οι γεωθερμικές 
περιοχές;  
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Η πρώτη εφαρμογή βασίζεται στη χρήση της 
θερμότητας της γης για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος και άλλες χρήσεις. Αυτή η θερμότητα 
μπορεί να προέρχεται από γεωθερμικά γκέιζερ που 
φθάνουν με φυσικό τρόπο ως την επιφάνεια της γης 
ή γεώτρηση στον φλοιό της γης σε περιοχές που η 
θερμότητα βρίσκεται αρκετά κοντά στην επιφάνεια.  
Η δεύτερη εφαρμογή της γεωθερμικής ενέργειας 
εκμεταλλεύεται τις θερμές μάζες εδάφους ή 
υπογείων υδάτων για να κινήσουν θερμικές αντλίες 
για εφαρμογές θέρμανση και ψύξης. 

Εφαρμογές της Γεωθερμίας 
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 Έχοντας υπ’ όψη τις 
παραπάνω πληροφορίες 
και γνωρίζοντας ότι στην 

Ελλάδα έχουν υπάρξει 
αντιδράσεις από τις 

τοπικές κοινωνίες όσων 
αφορά τα μεγάλα Αιολικά 
Πάρκα καθώς και με  τις 

τεράστιες εκτάσεις 
Ηλιακών Πάνελ 

προτείνεται η χρήση:  
  
 Μικροδυκτίων Ανά Κατοικία. 

Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ιλίου 



Η πρόταση μας 

         Συγκεκριμένα προτείνεται το project :                     

                         “A . H . Grid”  
 

      Δηλαδή: Autonomous Heart Grid 

  
Αναφέρεται σε μια παθητική κατοικία με 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική η οποία ταιριάζει σε 
μεσογειακά κλίματα και ιδιαιτέρα στα ελληνικά 
νησιά με ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
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Ποιός είναι ο στόχος του παθητικού 
κτηρίου; 

  Στόχος ενός παθητικού κτιρίου είναι να μειώσει 
τις απώλειες θερμότητας εστιάζοντας στα εξής: 

Άρτια θερμαινόμενο κέλυφος  

Εξάλειψη αερογεφυρών 

Υψηλή αεροστεγανότητα κελύφους 

Χρήση παθητικών συστημάτων – βιοκλιματική 
σχεδίαση 

Μηχανικό σύστημα αερισμού με ανάκτηση 
θερμότητας, που διασφαλίζει άριστες συνθήκες 
εσωτερικού περιβάλλοντος  
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3.Ηλιακά Πάνελ 

1.Ανεμογεννήτρια 

6.Δενδροφύτευση του 
χώρου.  

2.Γεωθερμία  

5.Καμπίνα Αποθήκευσης 
Ενέργειας. 

4.Παράθυρα με 
σκίαστρα. 

7.Υπολογιστής 



Τα μέρη του παθητικού κτηρίου 

1.   Τοποθετούνται ανεμογεννήτριες (όπου ευνοεί ο 
άνεμος περισσότερο) που με την ενέργεια που θα 
παρέχουν θα τροφοδοτούν τις περισσότερες 
λειτουργιές  του κτηρίου με ενέργεια. 

 

2.    Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας (2-3 μετρά 
βάθος ) για τη μεταφορά θερμότητας από τη γη 
στον κλιματιζόμενο χώρο και αντίστροφα. Η 
Ελλάδα λόγο της ηφαιστειογενής της προέλευσης  
διαθέτει πλούσια γεωθερμία  σε όλο το εύρος της 
(Σαντορίνη, Μήλος, Νίσυρος, Βόρεια Εύβοια, 
Χίος, Μέθανα, Θήβα κ.α.). 
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3.    Ηλιακά πάνελ που θα βοηθήσουν στη 
ηλεκτρική τροφοδότηση του κτηρίου (λάμπες , 
ηλεκτρικός φούρνος κ.α.). 

  

4.    Παράθυρα που τις κρύες  εποχές θα 
απορροφούν την ηλιακή ενέργεια για τη 
θέρμανση του χώρου και τις ζεστές εποχές θα 
υπάρχουν σκίαστρα που θα προστατεύουν το 
εσωτερικό του κτιρίου από την ηλιακή 
ακτινοβολία που έχει ως αποτέλεσμα την 
υπερθέρμανση. 
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5.    Καμπίνα – Στέγαστρο  αποθήκευσης 
υπολειπόμενης αχρησιμοποίητης αιολικής 
ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί άλλες ημέρες 
του χρόνου όπου υπάρχει έλλειψη. 
 

6.   Δενδροφύτευση του εξωτερικού χώρου για 
σκίαση και αισθητική του χώρου. 
 

7.   Τέλος , την καρδιά του παθητικού κτηρίου 
αποτελεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή μια 
ταμπλέτα όπου μέσο αυτών θα γίνετε  συνεχής 
παρακολούθηση των λειτουργιών εντός και 
εκτός του σπιτιού.  
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   Landscapes have become one of the most 
prominent topics during the past decades in the 
work of the European Council (European 
Landscape Convention), the UNESCO World 
Heritage, the Ramsar Convention and others. As a 
consequence the pressure to use more renewable 
energies to mitigate climate change brings new 
challenges for landscape planning. 
    Taking into consideration solar energy with 
solar power plants, solar heating, solar cells or 
even the desalination process or biomass in 
terms of direct Combustion power plants and 
biomass gasification.       

Summary 
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   Bearing in mind that the cycle of growing, 
processing and burning biomass recycles  CO2 

from the atmosphere and that if this cycle is 
sustained there is little or no net gain in 
atmospheric CO2. 
  Noting with concern that the future adequacy 
of freshwater resources is difficult to access 
while a large proportion of the world’s 
population is currently experiencing water 
stress and rising water demands greatly 
outweigh greenhouse warning in defining the 
state of global water systems to 2025 . 
     

Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ιλίου 



36 

    

    Desiring the use of water like hydropower, 
wave power, tidal Barrages   or tidal currents in 
oceans, or even the ocean thermal energy 
conversion in tropical islands .  
   Declaring that the Greek islands are hot spots 
of biodiversity and are characterized by 
exceptional culture elements while at the same 
time environmental and socio-economic 
pressures 
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    The  A.H. Grid (Autonomous Heart Grid) 
project  proposes the creations of autonomous 
buildings (not connected to the national grid) of 
solar, wind biothermal energy (especially  on 
volcanic islands Santorini, Milos, Nisyros, 
North Euboea, Chios,etc.) and biomass. The 
houses could be passive buildings with a 
combination of bioclimatic architecture taking 
into account the Mediterranean climate. 
Moreover sensors could be used connected to a 
PC or tablet that could be the Heart  of the house 
to get data of energy consumption. The aims of 
the project are reliability, sustainability, energy 
efficiency, storage capacity, taking control of 
energy use or storage by the inhabitants and law 
carbon footprints. 
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The A.H.Grid project 
seeks to promote the 
protection of the Greek 
Landscapes in order to 
sustain the identification 
of the people with their 
cultural landscape, to 
preserve the ecosystem 
processes and at the 
same time to address the 
economical requirements 
related to energy 
production.  
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Βιβλιογραφικές  Πηγές 

1.http://www.parospassivehouse.com/bioclimatic
architecturedesign/passivehouseplus.ie/blogs/r
etrofit-buildings-instead-of-building-  
pylons.html 

                                     
2.http://www.passivehouse-international.org 
                                    
3.http://www.passipedia.org/passipedia_en/basi

cs/what_is_a_passive_house 
 

4.http://www.siemens.gr 
 

5.http://www.iflscience.com 
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6.http://www.ee.teihal.gr/labs/pkoukos/PROSTAS
IA%20PERIBALONTOS/Aioliki%20Energeia.htmL 
 

7.http://kpekastr.ark.sch.gr/site/images/seminar
s/ren   _energy/RenEnergySemPres.pdf 
 

8.   http://5dim-      
pyrgou.ilei.sch.gr/energy/html/anan2b.htm#up 
 

9. http://bioenergynews.blogspot.gr/2008/04/blo
g-post_1246.html 
 

10. http:// www.eweg.org 
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11.http://users.sch.gr/omixara/eco_energy/anan
eosimes/ocean.htm 
 

12.http :// www.cres.gr 
 

13.http :// www.gwec.net 
 

14.http :// www.iwr.de/rewind 
 
15.http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/energy/alternative/geotherm
a.htm 
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16.http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=347&c

atid=316&artid=1333 
 

17.http://renewablegreece.wikispaces.com 
 

18.http://el.wikipedia.org/wiki/ 
 

19.http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/energy1/alternative/biomaza.
htm 
 

20.http://www.agronews.gr/green-
report/axiopoiisi-
viomazas/arthro/71762/viomaza-os-pigi-
thermansis- 
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