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ΝΞΜΘΜΓΜΟ 

 

 

 

«Θοπμύμαη γηαηί άθεζα κα πενάζεη έκα πιαηύ πμηάμη 

μέζα από ηα δάπηοιά μμο 

πςνίξ κα πης μύηε μηα ζηάια. 

Πώνα βοζίδμμαη ζηεκ πέηνα. 

Έκα μηθνό πεύθμ ζημ θόθθηκμ πώμα, 

δεκ έπς άιιε ζοκηνμθηά. 

Όηη αγάπεζα πάζεθε μαδί με ηα ζπίηηα 

πμο ήηακ θαηκμύνγηα ημ πεναζμέκμ θαιμθαίνη 

θαη γθνέμηζακ με ημκ αγένα ημο θζηκμπώνμο.» 

 

 

Γ. Οεθένεξ  

Οοιιμγή «Ιοζηζηόνεμα» 
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I.ΠΖ ΓΖΚΑΖ ΓΚΓΞΓΓΖΑ; 
 

 Γίκαη ζεμακηηθυ κα θαηακμήζμομε ηεκ εκένγεηα, γηαηί θηκεί ημκ θυζμμ μαξ θαη υ,ηη 

αοηυξ πενηιαμβάκεη. Όηακ πνεζημμπμημφμε ηεκ εκένγεηα πςνίξ κα ηεκ θαηαιαβαίκμομε 

ακηημεηςπίδμομε ημκ θίκδοκμ ζπαηάιεξ αοηήξ. 

 Ό,ηη θαη κα θάκμομε πνεηαδυμαζηε εκένγεηα. 

 Πμ είδμξ ηεξ εκένγεηαξ πμο ζα επηιιέλμομε ζα επενεάζεη ημ πενηβάιιμκ. 

 Όηακ μειεημφμε ηε ηεπκμιμγία θαη ημ πχξ αοηή ςθειεί ηεκ ακζνςπυηεηα, πνέπεη κα 

γκςνίδμομε υηη ε εκένγεηα είκαη ε θηκεηήνηα δφκαμε ηεξ ηεπκμιμγίαξ. 

 Ακ μειεημφζαμε ηεκ ηεπκμιμγία ηεξ βημμεπακίαξ, ηςκ θηενηαθχκ θαηαζθεοχκ, ηςκ 

επηθμηκςκηχκ θαη ηςκ μεηαθμνχκ, ζα ακαθαιφπηαμε υηη ε εκένγεηα είκαη θφνηα εηζαγςή ζε 

υιεξ. Γηα πανάδεηγμα μηα βημμεπακηθή δηαδηθαζία μπμνεί κα πνεηάδεηαη ζενμυηεηα θαη 

ειεθηνηθή ηζπφ. Ηαη ηα δφμ αοηά ζημηπεία είκαη έλμδμη εκένγεηαξ.  

  

 ΓΖΔΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 

 

 Ηάζε μμνθή φιεξ πενηέπεη εκένγεηα. Αοηή εφθμια μπμνεί κα αιιάλεη μμνθέξ.  

Ε εκένγεηα ηεξ φιεξ ζοκεπχξ μεηαβάιιεηαη. 

  

 Ε εκένγεηα ςξ θοζηθή έκκμηα ηαληκμμείηαη ζε: 

 

1. Δοκαμηθή: Γίκαη ε Γκένγεηα ηεκ μπμία δηαζέηεη έκα ζχμα ιυγς ηεξ ζέζεξ ή ηεξ 

θαηάζηαζήξ ζηεκ μπμία βνίζθεηαη. Πμ ζχμα αοηυ μπμνεί κα πανάγεη ένγμ.  

    Ε δοκαμηθή εκένγεηα μπμνεί κα είκαη: 

o Δοκαμηθή εκένγεηα ζέζεξ 

 
 

 
 

Ε μπάια έπεη δοκαμηθή εκένγεηα ιυγς ζέζεξ. 
 

 Ε δοκαμηθή  εκένγεηα ιυγς ζέζεξ μθείιεηαη ζηεκ βανφηεηα δειαδή ηε δφκαμε με ηεκ 

μπμία ε Γε έιθεη ηα ζχμαηα. 
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o Δοκαμηθή εκένγεηα ιμγς θαηάζηαζεξ   

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

2. Ηηκεηηθή εκένγεηα   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

3. Φςηεηκή εκένγεηα ή εκένγεηα αθηηκμβμιίαξ: Ε εκένγεηα αοηήξ ηεξ μμνθήξ είκαη 

αθηηκμβμιία ε μπμία δηαδίδεηαη μέζς ηεξ αημυζθαηναξ με ηαπφηεηα u=3*108m/sec.  

4. Θενμηθή εκένγεηα: Γίκαη ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία υπςξ θαη ε θςηεηκή 

εκένγεηα. Δεκ ζα πνέπεη επμμέκςξ κα μαξ εθπιήζζεη υηη ε ζενμυηεηα θαη ημ θςξ 

βνίζθμκηαη ζοκήζςξ μαδί.   

 

 
                       Δηάδμζε Ε/Ι θύμαημξ 

 
 
 
                                Ιμνθή ειεθηνμμαγκεηηθμφ (Ε/Ι) θφμαημξ 

 

 
 

Ειεθηνηθό πεδίμ 

Ιαγκεηηθό πεδίμ 
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5. Ειεθηνηθή εκένγεηα: Νανάγεηαη υηακ ειεθηνυκηα (ζςμαηίδηα με 

ανκεηηθυ θμνηίμ) έιθμκηαη απυ ηα πνςηυκηα (ζςμαηίδηα με 

ζεηηθυ θμνηίμ). Ε ζοκεπήξ θίκεζε ηςκ ειεθηνμκίςκ πνμξ μηα 

θαηεφζοκζε είκαη γκςζηή ςξ ειεθηνηθυ νεφμα. Οφζηεμα αγςγχκ 

μέζς ηςκ μπμίςκ δηένπεηαη ημ ειεθηνηθυ νεφμα απμηειεί ημ 

ειεθηνηθυ θφθιςμα.  

Πμ ειεθηνηθυ νεφμα επίζεξ μπμνεί κα πανάγεη ζενμυηεηα υηακ 

δηένπεηαη μέζς θαηαιιήιςκ αγςγχκ.  

 Ε ειεθηνηθή εκένγεηα μεηαθένεηαη πμιφ εφθμια απυ ημ ζεμείμ παναγςγήξ ζημ ζεμείμ 

 θαηακάιςζεξ (ηδηυηεηα πμο θαζηζηά ηεκ ειεηνηθή εκένγεηα δεμμθηιή). 

 

6. Νονεκηθή εκένγεηα: Γίκαη ε εκένγεηα ε μπμία ελανηάηαη απυ ηηξ δοκάμεηξ πμο 

ζοκδέμοκ ηα ζοζηαηηθά ζςμαηίδηα ημο αημμηθμφ πονήκα θαη ειεοζενχκεηαη θαηά ηε 

δηάνθεηα ηςκ ακηηδνάζεςκ πμο μεηαηνέπμοκ ηεκ πονεκηθή δμμή. 
 

 Δηάζπαζε πονήκα: Ιε ημ βμμβανδηζμυ εκυξ 

πονήκα μονακίμο με κεηνυκηα, μ πονήκαξ ημο 

μονακίμο δηαζπάηαη ζε δφμ πονήκεξ εκδηάμεζεξ 

μάδαξ. Ε δηαθμνά μάδαξ πανέπεη μηα ηενάζηηα 

εκένγεηα ηεκ εκένγεηα ηεξ πονεκηθήξ δηάζπαζεξ 

εκχ ηαοηυπνμκα εθιφεηαη θαη επηθίκδοκε 

αθηηκμβμιία γκςζηή ςξ ναδηεκένγεηα.  

 
 

 Οφκηελε πονήκςκ: Γίκαη μηα δηαδηθαζία υπμο μηθνμί πονήκεξ εκχκμκηαη γηα κα 

δχζμοκ έκα μεγαιφηενμ ειεοζενχκμκηαξ ηαοηυπνμκα εκένγεηα. Όπςξ είκαη γκςζηυ ε 

εκένγεηα πμο εθπέμπεη μ Ήιημξ πανάγεηαη απυ ακηηδνάζεηξ ζφκηελεξ. Γηα κα γίκεη 

αοηή ε ακηίδναζε πνεηαδυμαζηε ζενμμθναζία εθαημμμονίςκ βαζμχκ Ηειζίμο. 
 
 
  

7. εμηθή εκένγεηα: Γίκαη ε εκένγεηα πμο βνίζθεηαη μέζα ζηα μυνηα ηςκ μδηαθυνςκ 

μοζηχκ. Πα θοηά απμζεθεφμοκ εκένγεηα αθηηκμβμιίαξ απυ ημκ ήιημ, δημλείδημ ημο 

άκζναθα απυ ηεκ αημυζθαηνα, ζνεπηηθέξ μοζίεξ θαη κενυ απυ ημ έδαθμξ. Ιε πεμηθή 

επελενγαζία αοηχκ, 

ζπεμαηίδμκηαη κέα μυνηα           

ηα μπμία ζηε ζοκέπεηα γί                      

κμκηαη πμιηυξ θαη ίκεξ ημο 

θοημφ. Ε απμζεθεομέκε 

εκένγεηα ειεοζενχκεηαη 

υηακ γίκεηαη θαηακάιςζε 

ηςκ θοηχκ ή θαφζε ημοξ.  
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Ε εκένγεηα μεηαηνέπεηαη εύθμια από ηε μηα μμνθή ζηεκ άιιε. 
Αοηό γίκεηαη ηόζμ εύθμια ζηε θύζε, ώζηε ζοπκά μύηε θακ 

ακηηιαμβακόμαζηε ηε μεηαηνμπή.

 
 

II. ΝΕΓΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ. 

 

 Ιηα μμνθή εκένγεηαξ γηα κα είκαη πνήζημε ςξ πεγή, είκαη ακαγθαίεξ μνηζμέκεξ 

πνμτπμζέζεηξ: 

 Ε εκένγεηα αοηή πνέπεη κα είκαη άθζμκε θαη εφθμιε ε πνυζβαζε ζε αοηήκ. 

 Ννέπεη κα μεηαηνέπεηαη πςνίξ δοζθμιία ζε πνεζημμπμηήζημε μμνθή. 

 Ννέπεη κα μεηαθένεηαη θαη κα απμζεθεφεηαη εφθμια.  

 Ιέπνη ζήμενα πεγέξ εκένγεηαξ πμο ηθακμπμημφκ ηηξ παναπάκς απαηηήζεηξ είκαη: 

 Πμ θοζηθυ αένημ, ημ θάνβμοκμ θαη ημ πεηνέιαημ (θαφζημα απμιηζςμάηςκ). 
 Νονεκηθή εκένγεηα. 
 Ρδνμειεθηνηθή εκένγεηα. 

 
 Δηαζέζημεξ είκαη θαη άιιεξ πεγέξ εκένγεηαξ, μη μπμίεξ δεκ πιενμφκ πνμξ ημ πανυκ 

ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο ακαθένζεθακ πημ πάκς, υμςξ μπμνεί κα ακαπηοπζμφκ έηζη χζηε κα 

ηθακμπμημφκ θαιφηενα ηηξ απαηηήζεηξ μαξ. Οηεκ μμάδα αοηή ακήθμοκ: 

 Ε ειηαθή εκένγεηα. 

 Ιμνθέξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ  

     (αημιηθή εκένγεηα, παιηννμσθή). 

 Θενμηθή εκένγεηα (γεςζενμία). 

 Βημμάδα-Βημθαφζημα. 

 

 

Αοηή ε Γκένγεηα είκαη οπεύζοκε θαη απαναίηεηε γηα όιεξ ηηξ αιιαγέξ πμο ζομβαίκμοκ 
ζημ Ηόζμμ μαξ, αθόμα θαη γηα ίδηα ηε ζοκηήνεζή μαξ ζηε ΔΩΕ. 
 

Οφμθςκα με ημοξ Ανπαίμοξ Έιιεκεξ ημκ θυζμμ ζογθνμημφζακ 4 ζημηπεία, ε θςηηά, 

ημ κενυ, ε γε θαη μ αέναξ. Απυ αοηά ε θςηηά «πον» ζομβυιηδε ημκ ζοκεπχξ μεηαβαιιυμεκμ 

παναθηήνα ημο Οφμπακημξ.  

 Μ Ενάθιεηημξ οπμζηήνηδε υηη μυκμ ημ πον ήηακ βαζηθυ ζημηπείμ θαη αηχκημ, αηηία ηεξ 

δηανθμφξ αιιαγήξ ημο Οφμπακημξ. Πμκ 19μ αηχκα ε ακηίιερε ημο Ενάθιεηημο επακήιζε ζημ 

πνμζθήκημ με ηεκ εηζαγςγή μηαξ θαηκμφνγηαξ, ηεκ επμπή αοηή, έκκμηαξ ζηεκ μπμία δυζεθε ημ 

υκμμα ΓΚΓΞΓΓΖΑ. 
Ιε ηεκ πάνμδμ ημο πνυκμο μη επηζηήμμκεξ αλημπμίεζακ ηεκ έκκμηα ηεξ εκένγεηαξ 

πνμθεημέκμο κα πενηγνάρμοκ με μηα θμηκή γιχζζα θαηκυμεκα ηα μπμία ςξ ηυηε 

ακηημεηςπηδυηακ ακελάνηεηα μεηαλφ ημοξ. Έηζη πενηγνάθηεθε με εκηαίμ ηνυπμ ημ θαηκυμεκμ 

ηεξ θίκεζεξ, ηα ζενμηθά, ηα ειεθηνηθά, ηα θςηεηκά, ηα επεηηθά, ηα πεμηθά θαηκυμεκα.   
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Έκα ζώμα έπεη εκένγεηα ακ μπμνεί κα πνμθαιέζεη  
μηα μεηαβμιή ζημκ εαοηό ημο ή ζημ πενηβάιιμκ ημο 

 

 

Ε Γκένγεηα δεκ εμθακίδεηαη από ημ «πμοζεκά» μύηε θαη ελαθακίδεηαη.  

Ε εκένγεηα απιώξ μεηαθένεηαη, απμζεθεύεηαη θαη ακ μη ζοκζήθεξ ημ  ,  

μεηαθένεηαη λακά αιιάδμκηαξ ζοκεπώξ μμνθή. 

Ε πημ πνήζημε μμνθή εκένγεηαξ γηα ημκ άκζνςπμ είκαη ε ειεθηνηθή γηαηί: 

 Ιπμνεί εύθμια κα μεηαηναπεί ζε μπμηαδήπμηε άιιε μμνθή θαη κα παναπζεί 

πνήζημμ ένγμ. 

 Ιπμνεί κα μεηαθενζεί, ςξ ειεθηνηθό νεύμα, ζε μεγάιεξ απμζηάζεηξ  

    με γναμμέξ μεηαθμνάξ. 

Ννμζπάζεηα ημο ακζνώπμο είκαη ε παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ.  

Γηα ηεκ παναγςγή ηεξ πνεζημμπμηεί δηάθμνεξ πεγέξ. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ε εκένγεηα λεθηκά ζπεδυκ πάκηα απυ ημκ Ήιημ.  

     Μ ήιημξ είκαη έκα αζηένη πμο ζημ εζςηενηθυ ημο 

γίκμκηαη πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ  

  θαη απειεοζενχκμκηαη ηενάζηηα πμζά εκένγεηαξ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ε πμιφηημε γηα ηε δςή μαξ εκένγεηα είκαη δοκαηυκ: 

 Γίηε κα πνεζημμπμηεζεί αμέζςξ θαζχξ ένπεηαη απυ ημκ Ήιημ (θςηηζμυξ) 

 Γίηε κα απμζεθεοηεί από ημκ άκζνςπμ θαη κα πνεζημμπμηεζεί υηακ πνεηαζηεί 

(ζένμακζε κενμφ με ειηαθυ ζενμμζίθςκα) 

 Γίηε κα απμζεθεοηεί από ηε θύζε θαη κα πνεζημμπμηεζεί απυ ημκ άκζνςπμ με 

δηάθμνμοξ ηνυπμοξ (πεηνέιαημ) 
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 Μ άκζνςπμξ μέπνη ζήμενα πνεζημμπμίεζε θονίςξ ηεκ εκένγεηα πμο ε θφζε 

απμζεθεφεη εδχ θαη εθαημμμφνηα πνυκηα…  

Αξ  ζθεθημύμε!  

 

 

«Νόζμ γνήγμνα ε θύζε απμζεθεύεη εκένγεηα ζε ζπέζε με ημ νοζμό πμο ηεκ 

θαηακαιώκμομε θαζεμενηκά;» 

«Νμηα εκένγεηα πνμηημμύμε κα πνεζημμπμημύμε; Αοηή πμο ε θύζε απμζεθεύεη ή 

αοηή πμο απμζεθεύμομε εμείξ;» 

«Νςξ πνέπεη κα πνεζημμπμημύμε ηεκ εκένγεηα θαη γηαηί;» 

 

    

III. ΙΜΞΦΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ. 
 

   Α. ΙΕ ΑΚΑΚΓΩΟΖΙΓΟ ΝΕΓΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 

 

Μη θαφζημεξ απμιηζςμέκεξ φιεξ (με ακακεχζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ), 

πνεζημμπμημφκηαη απυ ηυηε πμο μ άκζνςπμξ ηςκ ζπειαίςκ πνεζημμπμημφζε ημκ 

άκζναθα γηα κα δεζηαζεί. Μ Ι. Αιέλακδνμξ έθαηγε πεηνέιαημ γηα κα 

πακηθμβάιιεη ημοξ ειέθακηεξ «πμιεμηζηέξ» ηςκ επζνχκ, μη ανπαίμη Αηγφπηημη 

πνεζημμπμημφζακ άζθαιημ γηα κα δηαηενήζμοκ ηα ιείρακα (μμφμηεξ).  

Θεςνμφκηαη με ακακεχζημεξ επεηδή δεκ μπμνμφκ κα ακακεςζμφκ  

(κα θηηαπημφκ λακά) ζε μηθνή πνμκηθή πενίμδμ. 

 

1. Μ ΓΑΖΑΚΘΞΑΗΑΟ 

 Μη Γαηάκζναθεξ βνίζθμκηαη ζημ οπέδαθμξ, ζπεμαηίζηεθακ πνηκ απυ πμιιά 

εθαημμμφνηα πνυκηα απυ δέκηνα, θοηά, ζάμκμοξ, θφθηα πμο ζάθηεθακ ιυγς επηπςμαηχζεςκ, 

θαζηδήζεςκ, ζεηζμχκ, θαηαθνημκήζεςκ.   

 
                     Ναναζηαηηθή απεηθυκηζε ημο ηνυπμο δεμημονγίαξ γαηακζνάθςκ 

 
 300 εθαημμμφνηα πνυκηα πνηκ: 

Ννηκ ηεκ επμπή ηςκ δεηκμζαφνςκ 
πάνα πμιιά θοηά «πέζακακ» ζε 

βαιηχδεηξ πενημπέξ 

 

100 εθαημμμφνηα πνυκηα πνηκ 
ηα λενά θοηά ζάθηεθακ απυ 

άβηα φιε θαη κενυ 

 

Θυγς ορειήξ πίεζεξ θαη  

ζενμμθναζίαξ ηα 
«ζαμμέκα»  
λενά θοηά 

μεηαζπεμαηίζηεθακ  
ζε άκζναθα 
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 Ε ειηαθή εκένγεηα πμο είπε δεζμεοηεί απυ ημοξ θοηηθμφξ μνγακηζμμφξ θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ ακάπηολήξ ημοξ, απμδίδεηαη απυ ημοξ γαηάκζναθεξ ςξ ζενμυηεηα θαηά ηεκ 

θαφζε ημοξ. 

Οήμενα βνίζθμομε απμζέμαηα γαηακζνάθςκ θάης απυ ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ (μνοπεία) αιιά 

θαη ζηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ (επηθακεηαθά απμζέμαηα).  

Πμ γκςζηυ ζε μαξ θάνβμοκμ (λοιάκζναθαξ) δεμημονγείηαη ηεπκεηά με ηε θαφζε ηςκ λφιςκ 

απμοζία μλογυκμο. 

 

       Ε ΞΕΟΕ ΠΜΡ ΗΑΞΒΜΡΚΜΡ - ΖΟΠΜΞΖΗΑ 

          Πμ θάνβμοκμ πνεζηµμπμηήζεθε ςξ θαφζηµμ γηα ζένµακζε απυ ηεκ επμπή ημο 

ακζνχπμο ηςκζπειαίςκ. Μη ανπαημιυγμη έπμοκ βνεί απμδείλεηξ υηη μη Ξςµαίμη 

πνεζηµμπμημφζακ θάνβμοκμ ζηεκ Αγγιία απυ ημκ 2μ θαη 3μ αηχκα µ.. 

Οηα 1700 ημ θάνβμοκμ άνπηζε κα ακηηθαζηζηά ηα λοιμθάνβμοκα, θαζχξ ήηακ θαζανυηενμ 

θαη έδηκε πενηζζυηενε ζενµμγυκμ δφκαµε, εκχ μη κέεξ ηεπκμιμγίεξ πμο είπακ ακαθαιοθζεί 

µε ηεκ Βημµεπακηθή Γπακάζηαζε απαηημφζακ μιμέκα θαη πενηζζυηενε εκένγεηα, πνάγµα πμο 

µπμνμφζε κα πνμζθένεη αοηυ ημ κέμ θαφζηµμ. 

Οηεκ Β.Αµενηθή μη Ζκδηάκμη πνεζηµμπμημφζακ θάνβμοκμ γηα µαγείνεµα, ζένµακζε θαη γηα ηεκ 

υπηεζε ηςκ θεναµηθχκ. Ε βημµεπακηθή ελυνολε ημο υµςξ άνπηζε ζηα 1740 ζηεκ πμιηηεία 

ηεξ Βηνγηκίαξ. Ε ζεµακηηθή υµςξ χζεζε ζηεκ πνήζε ημο δυζεθε µε ηεκ ακαθάιορε ηεξ 

αηµμµεπακήξ (απυ ημκ James Watt) θαη ηεκ πνήζε ημο θάνβμοκμο γηα ηεκ θίκεζε ηεξ. 

Πειεοηαία ζπεδυκ πνήζε ημο θάνβμοκμο ήηακ ε θαφζε ημο ζημοξ ειεθηνηθμφξ ζηαζµμφξ γηα 

παναγςγή ειεθηνηζµμφ (1880). 

 

       ΠΜ ∆ΡΚΑΙΖΗΜ ΠΕΟ ΓΘΘΑ∆ΑΟ 

Οηεκ Γιιάδα οπάνπεη ζεµακηηθυ ιηγκηηηθυ δοκαµηθυ. Eίκαη υµςξ θηςπυ ζε ζενµμγυκμ 

δφκαµε. Οημ δηάζηεµα ηεξ ηειεοηαίαξ 30εηίαξ ε ζοκμιηθή παναγςγή ιηγκίηε απυ ηα 

ιηγκηηςνοπεία ΘΖΝΠΜΘ θαη ∆ΓΕ ακήιζε ζε 600 εθαημµµφνηα ηυκμοξ. Ιαδί δε µε ηα 

οδνμειεθηνηθά ενγμζηάζηα θαιφπηεη ημ µεγαιφηενμ πμζμζηυ ηεξ ειεθηνμπαναγςγήξ ζηεκ 

πχνα. Πμ οπυιμηπμ θαιφπηεηαη απυ εηζαγςγέξ πεηνειαίμο θαη ειάπηζηεξ πμζυηεηεξ απυ ηηξ 

ακακεχζηµεξ πεγέξ εκένγεηαξ. 

 

Πα θονηυηενα εθµεηαιιεφζηµα θμηηάζµαηα ιηγκίηε βνίζθμκηαη ζηηξ πενημπέξ 

Νημιεµασδαξ, Αµοκηαίμο θαη Φιχνηκαξ µε οπμιμγηζµέκμ απυζεµα 2,5 δηξ ηυκμοξ, ζηεκ 

πενημπή ηεξ ∆νάµαξ µε απυζεµα 900 εθ. ηυκμοξ θαη ζηεκ πενημπή Γιαζζυκαξ µε 150 εθ. 

ηυκμοξ. Γπίζεξ ζηεκ Νειμπυκκεζμ, πενημπή Ιεγαιυπμιεξ, οπάνπεη ιηγκηηηθυ θμίηαζµα µε 

απυζεµα 300 εθ. 

ηυκμοξ. 

Ιε βάζε ηα ζοκμιηθά εθµεηαιιεφζηµα απμζέµαηα ιηγκίηε ηεξ πχναξ θαη ημκ 

πνμγναµµαηηδυµεκμ νοζµυ θαηακάιςζεξ ζημ µέιιμκ, οπμιμγίδεηαη υηη ηα απμζέµαηα αοηά 

επανθμφκ γηα πενηζζυηενμ απυ 50 πνυκηα. Ιέπνη ζήµενα μη ελμνοπζείζεξ πμζυηεηεξ ιηγκίηε 

δεκ λεπενκμφκ ημ 25% ηςκ ζοκμιηθχκ απμζεµάηςκ. Γθηυξ απυ ιηγκίηε ε Γιιάδα δηαζέηεη 

θαη έκα µεγάιμ θμίηαζµα ηφνθεξ ζηεκ πενημπή ηςκ Φηιίππςκ (Ακαημιηθή Ιαθεδμκία). Πα 

εθµεηαιιεφζηµα απμζέµαηα ζημ θμίηαζµα αοηυ εθηηµχκηαη ζε 4 δηξ θοβηθά µέηνα θαη 

ηζμδοκαµμφκ πενίπμο µε 125 εθαη. ηυκμοξ πεηνειαίμο. 
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                                                      Πνυπμη ελυνολεξ γαηακζνάθςκ 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

       
 α) Γπηθακεηαθή ελυνολε                              β) Ρπυγεηα ελυνολε. 

 

 Πα απμζέμαηα ηςκ γαηακζνάθςκ υηακ θαίγμκηαη εθιφμοκ μεγάια πμζά εκένγεηαξ οπυ 

μμνθή ζενμυηεηαξ. Αοηυ ημ εθμεηαιιεφηεθε απυ παιηά μ άκζνςπμξ γηα κα ζενμακζεί, κα 

μαγεηνέρεη, κα θηκεζεί. Οήμενα ε ζενμηθή εκένγεηα πμο πανάγεηαη απυ ηεκ θαφζε ημο 

άκζναθα πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. 

 Μη γαηάκζναθεξ εθηυξ απυ ηεκ παναγςγή εκένγεηαξ, πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ 

παναγςγή πνεζίμςκ πεμηθχκ μοζηχκ, πνχηςκ οιχκ γηα ηεκ παναγςγή θανμάθςκ, 

πιαζηηθχκ οιχκ, θςηαενίμο, πίζζαξ,…Ε ελάκηιεζή ηςκ γαηακζνάθςκ εθηυξ απυ ημ 

πνυβιεμα ηεξ εκένγεηαξ ζα ακηημεηςπίζμομε θαη πνμβιήμαηα απυ ηεκ έιιεηρε ηςκ πνήζημςκ 

γηα ηε δςή μαξ παναγχγςκ ημο. 

 Ε θαφζε ηςκ γαηακζνάθςκ δεμημονγεί πνμβιήμαηα ζημ πενηβάιιμκ θαη ζηεκ ογεία 

μαξ, ιυγς ηεξ έθιοζεξ ηέθναξ (ζηάπηεξ), αηζάιεξ (θαπκηάξ), δημλεηδίμο ημο άκζναθα θιπ. 

 Πμ δημλείδημ ημο άκζναθα μαδί με άιια αένηα ζογθεκηνχκεηαη ζηεκ αημυζθαηνα 

δεμημονγχκηαξ  έκα ζηνχμα πμο πενηβάιιεη ηε Γε, επηηνέπμκηαξ ζηηξ αθηίκεξ ημο ήιημο κα 

θηάζμοκ ζηε Γε αιιά ηηξ ακαθιχμεκεξ απυ ηε Γε ηηξ εμπμδίδεη κα δηαθφγμοκ ζηεκ 

αημυζθαηνα.  

  

Ε επηθάκεηα ηεξ Γεξ ανπίδεη κα 

ζενμαίκεηαη, κα ζομπενηθένεηαη ζακ 

ζενμμθήπημ θαη κα αολάκεηαη ε 

μέζε ζενμμθναζία ηεξ.  Θυγς 

αφλεζεξ ηεξ ζενμμθναζίαξ μη πάγμη 

ιηχκμοκ, ε ζηάζμε ηεξ ζάιαζζαξ 

αολάκεη, ημ θιίμα αιιάδεη. Πμ 

θαηκυμεκμ αοηυ «θαηκόμεκμ 

ζενμμθεπίμο»  είκαη απυ ηα πημ   

                                                                                     ζεμακηηθά πνμβιήμαηα ημο πιακήηε  

                                                                                     μαξ. 
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Μοζίεξ πμο πανάγμκηαη απυ ηεκ θαφζε ημο 

άκζναθα θαη μη οδναημμί ηεξ αημυζθαηναξ, 

ζπεμαηίδμοκ ηεκ όληκε βνμπή ε μπμία 

νοπαίκεη ημ κενυ, θαηαζηνέθεη ηηξ 

θαιιηένγεηεξ, θαηαζηνέθεη μκεμεία.  

 

 

 

 

 

    

 Μη γαηάκζναθεξ είκαη μηα θηεκή πεγή εκένγεηαξ. 
 Δεκ είκαη μύηε θαζανή μύηε ακελάκηιεηε. 
 Γηα θάζε ηόκμ άκζναθα πμο θαίγεηαη θαη μαξ δίκεη εκένγεηα  
     γηα ηηξ ακάγθεξ ιίγςκ ςνώκ πνεηάζηεθακ πηιηάδεξ πνόκηα γηα κα δεμημονγεζεί. 

 

 

 

2. ΠΜ ΝΓΠΞΓΘΑΖΜ 

 Γίκαη μνοθηυ ογνυ θαφζημμ πμο απμηειείηαη θονίςξ απυ ογνμφξ οδνμγμκάκζναθεξ 

μέζα ζημοξ μπμίμοξ είκαη δηαιομέκμη αένημη θαη ζηενεμί, εκχ πενηέπμκηαη θαη μηθνέξ 

πμζυηεηεξ εκχζεςκ ζείμο, μλογυκμο θαη αδχημο. 450 εθαημμμφνηα πνυκηα πνηκ ημ πιαγθηυκ 

μαδί με ηεκ άμμμ ζπεμάηηζε αιιεπάιιεια ζηνχμαηα ζημκ ποζμέκα ηεξ ζάιαζζαξ.  

 Ιε ημ πνυκμ, ε ζάιαζζα απμμαθνφκζεθε απυ πενημπέξ θαη με ηηξ μεηαθηκήζεηξ ημο 

θιμημφ ηεξ γεξ ε μνγακηθή φιε εγθιςβίζηεθε ζηα μεγάια βάζε θαη μεηαηνάπεθε ζε 

πεηνέιαημ ιυγς ορειχκ ζενμμθναζηχκ θαη πηέζεςκ.  

 
                      Ναναζηαηηθή απεηθυκηζε ημο ηνυπμο δεμημονγίαξ ημο πεηνειαίμο 

 
 

 

 

 

 

Φοηηθμί, δςηθμί ζαιάζζημη  
μνγακηζμμί «πέζακακ» θαη 
ζάθηεθακ ζημ βάζμξ ηςκ 
ςθεακχκ. Ιε ημ πνυκμ 
ζθεπάζηεθακ απυ ζηνχμαηα 
ηιφμξ θαη άμμμο. 

Ιε ηεκ πάνμδμ ημο πνυκμο 
μη κεθνμί μνγακηζμμί ζαβυηακ 
υιμ θαη πημ βαζηά. Ε οπενβμιηθά 
ορειή ζενμμθναζία θαη πίεζε  
ημοξ μεηαζπεμάηηζακ ζε 
πεηνέιαημ θαη θοζηθυ αένημ. 

Οήμενα με γεςηνήζεηξ 
δηαπενκμφμε ηα ζηνχμαηα 
άμμμο, ηιφμξ, βνάπςκ θαη 
θηάκμομε ζημ οπέδαθμξ υπμο 
οπάνπεη πεηνέιαημ θαη θοζηθυ 
αένημ 
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 Ε εκένγεηα ημο πεηνειαίμο πνμένπεηαη απυ ηεκ εκένγεηα πμο είπακ ζογθεκηνχζεη μη 

μηθνμμνγακηζμμί απυ ημκ ήιημ θαη ηεκ ηνμθή ημοξ πνηκ απυ ημ ζάκαηυ ημοξ. Πμ 1859 

λεθίκεζε ε πνήζε ημο πεηνειαίμο ζηεκ ανπή ςξ ιηπακηηθυ, ςξ θςηηζηηθυ θαη ςξ 

επηζθεοαζηηθυ μέζμ (αδηαβνμπμπμίεζε πιμίςκ).  

 Πμ πεηνέιαημ υπςξ θαη μ άκζναθαξ υηακ θαίγεηαη εθιφεη μεγάια πμζά ζενμηθήξ 

εκένγεηαξ. Οήμενα ηα πνμσυκηα ημο πεηνειαίμο πνεζημμπμημφκηαη θονίςξ ςξ θαφζημα γηα 

θίκεζε μεηαθμνηθχκ μέζςκ, παναγςγή εκένγεηαξ, ζένμακζε, ςξ πνχηε φιε γηα ηεκ 

παναγςγή πεηνμπεμηθχκ πνμσυκηςκ (πιαζηηθά, ανχμαηα, εκημμμθηυκα,…).  

 Οηεκ πνςημγεκή ημο μμνθή (ανγυ πεηνέιαημ), 

θαίγεηαη δφζθμια θαη γη’ αοηυ μδεγείηαη ζε δηοιηζηήνηα 

υπμο οπυθεηηαη ζε επελενγαζία θαζανηζμμφ θαη 

δηαπςνηζμμφ ζηα ζοζηαηηθά ημο (βεκδίκε). Γθηυξ απυ ηε 

ζενμυηεηα πμο εθιφεηαη θαηά ηεκ θαφζε ημο 

πεηνεειαίμο, εθπέμπεηαη αηζάιε, δημλείδημ ημο άκζναθα 

μυιοβδμξ θαη άιιεξ μοζίεξ βιαβενέξ γηα ημκ άκζνςπμ. 

 

 

ΖΟΠΜΞΖΑ ΠΕΟ ΞΕΟΕΟ ΠΜΡ ΝΓΠΞΓΘΑΖΜΡ 

 
Ε ιέλε πεηνέιαημ πνμένπεηαη απυ ηεκ ειιεκηθή ιέλε πέηνα θαη ηεκ ιαηηκηθή oleum 

πμο ζεμαίκεη «ιάδη» θαη πνεζημμπμηήζεθε γηα πνχηε θμνά απυ ημκ Γενμακυ μνοθημιυγμ 

Agricola, ημ 1556.  ε πνχηε μκεία πνεζημμπμίεζεξ ημο γίκεηαη ζηε Βίβιμ, υπμο ακαθένεηαη 

υηη μ Κχε πναγμαημπμίεζε επάιεηρε ηεξ Ηηβςημφ, πνηκ απυ ημκ θαηαθιοζμυ με θάπμημ οιηθυ 

αζθαιηηθήξ ζφζηαζεξ. Μ Ενυδμημξ επίζεξ ακαθένεη υηη ζηε Δάθοκζμ οπήνπε έκα πεγάδη με 

άζθαιημ. Ννηκ απυ 5.000 ημοιάπηζημκ πνυκηα, μη Ομομένημη, μη Αζζφνημη θαη μη Βαβοιχκημη 

πνεζημμπμίεζακ ηηξ μεγάιεξ επηθακεηαθέξ δηαννμέξ πεηνειαίμο ζημ ηη ημο Γοθνάηε 

πμηαμμφ, εκχ πνήζε πανυμμηςκ δηαννμχκ είκαη γκςζηή ζε πμιιά μένε ηεξ Ιεζμπμηαμίαξ 

θαη ηςκ γεηημκηθχκ πενημπχκ πμο πενηβάιιμοκ ηεκ ακαημιηθή Ιεζυγεημ. Οηεκ ανπαηυηεηα ε 

Κεθνά Θάιαζζα ήηακ γκςζηή με ηεκ μκμμαζία Αζθαιηίηηξ Θίμκε, ιυγς ημο εμηζηενεμφ 

πεηνειαίμο πμο έβγαηκε ζηηξ αθηέξ ηεξ απυ οπμβνφπηεξ δηαννμέξ. 

Γίκαη γκςζηυ υηη γηκυηακ πνήζε ημο πεηνειαίμο ζημ θαιαθάηηζμα ηςκ πιμίςκ, ζηεκ 

θαηαζθεοή δνυμςκ, ζηεκ θαηαζθεοή αδηάβνμπεξ ράζαξ θαη θαιαζηχκ θαη ςξ ζογθμιιεηηθυ 

ζηα μςζασθά. Γπίζεξ ημ πνεζημμπμημφζακ ζηεκ ηαηνηθή ζακ θαζανηηθυ, ζακ ογνυ εκηνηβχκ 

θαη ζακ απμιομακηηθυ. Μη ανπαίμη Έιιεκεξ ήλενακ θαιά ηηξ πμιιέξ πνήζεηξ ημο, αιιά δεκ ηηξ 

μεηέδςζακ ζμοξ Ξςμαίμοξ θαηαθηεηέξ. Νμιιμί ανπαίμη ζογγναθείξ έπμοκ πενηγνάρεη 

θοζηθέξ εμθακίζεηξ πεηνειαίμο θαη αενίςκ, ηδηαίηενα ζηεκ πενημπή ημο Ιπαθμφ, ζηε 

ζεμενηκή ΓΟΟΔ.   

      Ιέπνη ηηξ ανπέξ ημο 19μο αηχκα ε πνήζε ημο θςηηζηηθμφ πεηνειαίμο ζηηξ ΕΝΑ 

βνηζθυηακ ζημ ίδημ επίπεδμ πμο ηεκ είπακ αθήζεη μη ανπαίμη Έιιεκεξ θαη μη Ξςμαίμη. Ε 

πνχηε γεχηνεζε εηδηθά γηα ηεκ ακαδήηεζε πεηνειαίμο έγηκε απυ ημκ Έκηγμοηκ Κηνέηθ ζηεκ 

δοηηθή Νεκζοιβάκηα ημκ Αφγμοζημ ημο 1859 θαη ζε βάζμξ 21 μέηνςκ, έηζη άκμηλε ημκ δνυμμ 

ζηε βημμεπακία πεηνειαίμο. Πεκ ίδηα πενίπμο πενίμδμ πεηνειασθά πεδία ακαθαιφθζεθακ 

ζηεκ Γονχπε θαη ηεκ Άπς Ακαημιή.  Οήμενα ημ πεηνέιαημ απμηειεί ζεμακηηθή πνχηε φιε 
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ζηεκ βημμεπακία ηςκ πεηνμπεμηθχκ, αιιά ηεκ μεγαιφηενε εθανμμγή βνίζθεη ζηεκ παναγςγή 

εκένγεηαξ, απυ ηεκ μπμία ελανηάηαη ημ πανυκ θαη ημ μέιιμκ ηεξ παγθυζμηαξ μηθμκμμίαξ. 

 Ένεοκα γηα πεηνέιαημ   

Ε ακαδήηεζε θμηηαζμάηςκ πεηνειαίμο απαηηεί εηδηθέξ γεςιμγηθέξ θαη γεςθοζηθέξ 

μειέηεξ, μη μπμίεξ εκημπίδμοκ πενημπέξ με μεγάιε πηζακυηεηα πανμοζίαξ πεηνειαημθυνμο 

θμηηάζμαημξ. Ε πηζακυηεηα βέβαηα κα βνεζεί πεηνέιαημ μεηά απυ γεχηνεζε είκαη 1 πνμξ 

10Ε ένεοκα γηα πεηνέιαημ δηεκενγείηαη ζε δφμ θάζεηξ : ε πνχηε απμηειείηαη απυ ηηξ 

γεςιμγηθέξ θαη γεςθοζηθέξ μειέηεξ θαη ε δεφηενε πενηιαμβάκεη μία ή πενηζζυηενεξ 

ενεοκεηηθέξ γεςηνήζεηξ.   

      Πμ πεηνέιαημ θαη ηα αένηα μπμνμφκ κα ζογθεκηνςζμφκ ζε θμηηάζμαηα ακ οπάνπμοκ 

μνηζμέκεξ γεςιμγηθέξ ζοκζήθεξ. 

1) Ε πανμοζία εκυξ βνάπμο πμο πνεζημεφεη ςξ απμζήθε θαη έπεη πυνμοξ 

ζοκδεμέκμοξ μεηαλφ ημοξ ή νςγμέξ θαη θεκά. 

2) Ε πανμοζία πάκς απυ ηε βναπμ-απμζήθε εκυξ ζπεμαηηζμμφ αδηάβνμπμο 

(πμο ζοπκά ιέγεηαη θαπέιμ) 

3) Ε φπανλε εκυξ «θιεηζίμαημξ», δειαδή εκυξ γεςιμγηθμφ ζπεμαηηζμμφ πμο 

εμπμδίδεη ηε δηαθογή ογνχκ θαη αενίςκ. 

Οοκήζςξ ηα απμζέμαηα βνίζθμκηαη ζε ακηίθιηκα ή ζε ζεμεία υπμο π.π. ελαηηίαξ μηαξ 

θαζίδεζεξ οπάνπεη αζοκέπεηα ζηα πεηνχμαηα. 

Ε ένεοκα γηα ηεκ ακαθάιορε ημο πεηνειαίμο πενηιαμβάκεη : α) θςημγνάθεζε ημο 

πχνμο, υπμο θαίκμκηαη θαζανά μη πηζακέξ ημπμζεζίεξ γηα γεχηνεζε, β) γεςιμγηθή 

ένεοκα, μπυηε γίκεηαη πανημγνάθεζε ηςκ πεηνςμάηςκ θαη γ) γεςθοζηθή ένεοκα. Μη 

μέζμδμη πμο πνεζημμπμημφκηαη είκαη ε ζεηζμηθή, ε ζηαζμηθή, ε μαγκεηηθή, ε ειεθηνηθή θ.α. 

Ε πημ γκςζηή θαη ε πημ πνεζημμπμημφμεκε μέζμδμξ είκαη ε ζεηζμηθή. Ε ζεηζμηθή 

μειέηε εκυξ πεδίμο γίκεηαη με μηα ζεηνά μηθνχκ εθνήλεςκ, θμκηά ζηεκ επηθάκεηα ημο 

εδάθμοξ. Οεηζμυμεηνα θαηαγνάθμοκ ηα θφμαηα πμο θηάκμοκ ζ’ αοηά με ακάθιαζε, πάκς 

ζε μνηζμέκα πεηνχμαηα. Ιε βάζε ημ πνυκμ πμο έθακακ ηα θφμαηα κα δηακφζμοκ ηηξ 

απμζηάζεηξ θαη ηηξ δηαθμνεηηθέξ ηαπφηεηεξ με ηηξ μπμίεξ δηαπενκμφκ ζηνχμαηα με 

δηαθμνεηηθή ποθκυηεηα, γίκεηαη πανημγνάθεζε ημο οπεδάθμοξ.    

Ζδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ημοξ ενεοκεηέξ πανμοζηάδμοκ μη πενηζςνηαθέξ εμίθιεηζηεξ 

ζάιαζζεξ, υπςξ ε Βυνεηα Θάιαζζα, μ Νενζηθυξ θυιπμξ, ε Θάιαζζα ηεξ Ζνιακδίαξ, μ 

Ηυιπμξ ημο άκηζμκ, μ Ηυιπμξ ημο Αγίμο Θαονεκηίμο, μ Γφλεηκμξ Νυκημξ, ε Ηαζπία, ε 

ενοζνά Θάιαζζα, ε Αδνηαηηθή θαη ε Θάιαζζα ηςκ Βαιεανίδςκ. Όιεξ αοηέξ μη ζάιαζζεξ 

πανμοζηάδμοκ θαηάιιειεξ ηδεμαημδμμέξ γηα ηεκ παγίδεοζε ημο πεηνειαίμο θαη έπμοκ 

ζπεηηθά μηθνά βάζε. Ε πενημνηζμέκε ημοξ ημπμγναθία εοκμεί ηε ζογθέκηνςζε θαη 

δηαηήνεζε ημο μνγακηθμφ οιηθμφ ηςκ πεηνειαίςκ θαη ακαμέκεηαη ε πανμοζία εοκμσθχκ 
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δμμχκ απμζήθεοζεξ. Πα πενηβάιιμκηα είκαη επίζεξ εοκμσθά γηα απυζεζε εβαπμνίηςκ θαη 

ζε μενηθέξ απυ αοηέξ έπμοκ ήδε πανημγναθεζεί δηαπονηθέξ δμμέξ αιαηημφ θαη ανγηιηθχκ 

ζπηζηυιηζςκ, εκχ θαη άιιεξ πενηζςνηαθέξ ιεθάκεξ παναθηενίδμκηαη απυ ηεκ ζοκέπηζε 

ηςκ πηοπχζεςκ ηςκ γεηημκηθχκ πένζςκ. 

Πμ ζθεκηθυ ιμηπυκ ηεξ ένεοκαξ γηα πεηνέιαημ μεηαθένεηαη ζηα οπμζαιάζζηα 

επεηνςηηθά πενηζχνηα θαη ζηηξ εζςηενηθέξ ζάιαζζεξ πμο ακαμέκεηαη κα δχζμοκ μεγάιμ 

ανηζμυ κέςκ παναγςγηθχκ πεηνειαημθυνςκ πενημπχκ ηα επυμεκα πνυκηα. 

 

  Πμ πεηνέιαημ θαη ηα πανάγςγά ημο δεκ είκαη θηεκή, δεκ είκαη ακελάκηιεηε,  
     δεκ είκαη θαζανή πεγή εκένγεηαξ.  
 Ε πμζόηεηα δημλεηδίμο ημο άκζναθα θαη αηζάιεξ πμο πανάγμοκ ζε μηα μένα ηα  
    αοημθίκεηα θαη μη θαοζηήνεξ ηςκ θεκηνηθώκ ζενμάκζεςκ ζημ ιεθακμπέδημ ηεξ      
   Αηηηθήξ είκαη πμιύ μεγαιύηενε από αοηή πμο παναγόηακ ημκ πνμεγμύμεκμ αηώκα ζε     
   όιε ηεξ Γιιάδα μέζα ζε έκα πνόκμ.    
 

 

 3. ΠΜ ΦΡΟΖΗΜ ΑΓΞΖΜ 

  

 Πμ θοζηθυ αένημ είκαη μίγμα αενίςκ οδνμγμκακζνάθςκ απμηειμφμεκμ θονίςξ απυ 

μεζάκημ, ημ ζοκακηάμε ζηηξ οπυγεηεξ θμηιυηεηεξ υπμο οπάνπμοκ θμηηάζμαηα πεηνειαίμο.  

 Όηακ θαίγεηαη εθιφμκηαη μεγάια πμζά εκένγεηαξ (ζενμηθή εκένγεηα) θαη 

πνεζημμπμηείηαη ςξ πεγή εκένγεηαξ. Γηα πνχηε θμνά πνεζημμπμηήζεθε εμπμνηθά ημ 1821 

(Fredonia USA), θονίςξ γηα θςηηζμυ θαη πμιφ ανγυηενα γηα μηθηαθή πνήζε. Οήμενα μπμνεί 

κα πνεζημμπμηεζεί, ζε παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ, ζημ βημμεπακηθυ ημμέα γηα ζενμηθέξ 

πνήζεηξ θαη ςξ πνχηε φιε γηα παναγςγή πεμηθχκ πνμσυκηςκ, ζημκ μηθηαθυ-εμπμνηθυ ημμέα 

γηα ζένμακζε πχνςκ, παναγςγή δεζημφ κενμφ θαη μαγείνεμα, ζηεκ παναγςγή ειεθηνηθήξ 

εκένγεηαξ θαη ζενμυηεηαξ.  Ιπμνεί κα μεηαθενζεί μέζς αγςγχκ αιιά θαη ζε ογνμπμηεμέκε 

μμνθή. 

Οε ζπέζε με ηα πνμεγμφμεκα μνοθηά θαφζημα, ημ θοζηθυ αένημ: 

 Ννμθαιεί μηθνυηενε νφπακζε ζημ πενηβάιιμκ 

 Έπεη θαιή απυδμζε 

 Έπεη εοθμιία ζηε πνήζε ημο 

 Γίκαη ζπεηηθά μηθμκμμηθυ. 

 

 Πμ θοζηθό αένημ είκαη μηα θαζανή θαη απμδμηηθή πεγή εκένγεηαξ ζε ζπέζε με ημ 
πεηνέιαημ. 

 Πμ θοζηθό αένημ ακήθεη ζηα μνοθηά θαύζημα θαη δεκ είκαη ακελάκηιεημ.. 
 
Οηεκ Γιιάδα ε παναγςγή εκένγεηαξ βαζίδεηαη θονίςξ ζε νοπμγυκα θαφζημα υπςξ μ 

ιηγκίηεξ θαη ημ πεηνέιαημ. Νενίπμο 40 εθαημμμφνηα ηυκμη CO2 απειεοζενχκμκηαη θάζε 

πνυκμ ζηεκ αημυζθαηνα απυ ηεκ εκένγεηα πμο θαηακαιχκμομε θονίςξ γηα θςηηζμυ, ρφλε, 
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ζένμακζε, παναγςγή δεζημφ κενμφ θιπ. Νμιιέξ απυ ηηξ παναπάκς εθπμμπέξ μπμνμφκ κα 

μεηςζμφκ δναζηηθά ακ ζηαμαηήζμομε κα είμαζηε ζπάηαιμη εκενγεηαθά.  

 

 

 

 Β.ΑΚΑΚΓΩΟΖΙΓΟ ΝΕΓΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 

 

 Γθηυξ απυ ηεκ μνζμιμγηθή πνήζε ηςκ ζομβαηηθχκ πεγχκ εκένγεηαξ (με 

ακακεχζημςκ), θαη ηεκ ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ, με ηε δηάδμζε ηςκ Ακακεχζημςκ Νεγχκ 

Γκένγεηαξ (ΑΝΓ) μπμνμφμε κα ειαηηχζμομε αθυμα πενηζζυηενμ ηηξ ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ, 

ηςκ ζομβαηηθχκ πεγχκ.  

 Νμηεξ είκαη μη ΑΝΓ;  

 Ακακεχζημεξ Νεγέξ Γκένγεηαξ είκαη μη εκενγεηαθέξ πεγέξ (ήιημξ, κενυ, άκεμμξ, 

βημμάδα) μη μπμίεξ οπάνπμοκ ζημ θοζηθυ πενηβάιιμκ ζημ μπμίμ δμφμε. Μη ΑΝΓ 

ηνμθμδμημφκηαη ζοκεπχξ απυ ημκ ήιημ με ηέημημοξ νοζμμφξ, χζηε κα ζεςνμφκηαη πναθηηθά 

ακελάκηιεηεξ θαη ημ πημ ζπμοδαίμ δε νοπαίκμοκ ημ πενηβάιιμκ.  

 Μη ΑΝΓ είκαη μη πνχηεξ μμνθέξ εκένγεηαξ πμο πνεζημμπμίεζε μ άκζνςπμξ μέπνη ηηξ 

ανπέξ ημο 20μο αηχκα. Όμςξ, ε ναγδαία ακάπηολε ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ 

αφλεζε ηςκ θαζεμενηκχκ ακαγθχκ ημο ακζνχπμο, είπε ςξ απμηέιεζμα ηεκ εκηαηηθή πνήζε 

ημο άκζναθα θαη ηςκ οδνμγμκακζνάθςκ. 

 Ιεηά ηεκ πεηνειασθή θνίζε ημο 1979 θαη με ηεκ ζοκεηδεημπμίεζε ηεξ δηυγθςζεξ ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ πμο εμθακίζηεθακ ζε υιε ηε Γε, μ άκζνςπμξ ανπίδεη κα 

δείπκεη ημ εκδηαθένμκ ημο γηα ηεκ αλημπμίεζε ηςκ ΑΝΓ.  

Νιεμκεθηήμαηα ηςκ ΑΝΓ: 

 Γίκαη ακελάκηιεηεξ πεγέξ εκένγεηαξ θαη ζομβάιμοκ ζηε μείςζε ηεξ ελάνηεζεξ απυ 

ημοξ άιιμοξ ζομβαηηθμφξ εκενγεηαθμφξ πυνμοξ. 

 Γεςγναθηθά είκαη δηάζπανηεξ μπυηε μδεγμφκ ζηεκ απμθέκηνςζε θαη δίκμοκ ηεκ 

δοκαηυηεηα θάιορεξ ηςκ εκενγεηαθχκ ακαγθχκ ζε ημπηθυ θαη πενηθενεηαθυ επίπεδμ. 

 Έπμοκ παμειυ ιεηημονγηθυ θυζημξ. 

 Δεμημονγμφκηαη ζέζεηξ ενγαζίαξ ζε ημπηθυ θονίςξ επίπεδμ.  

 Γίκαη θηιηθέξ πνμξ ημκ άκζνςπμ, πνμξ ημ πενηβάιιμκ, ε αλημπμίεζε ημοξ είκαη γεκηθά 

απμδεθηή απυ υιμοξ.  

 Γίκαη εγπχνηεξ πεγέξ εκένγεηαξ θαη ζομβάιμοκ με αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηεκ εκίζποζε 

ηεξ εκενγεηαθήξ ακελανηεημπμίεζεξ. 
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Ιμνθέξ ΑΝΓ: 

 Ε Ειηαθή εκένγεηα 

 Ε Αημιηθή Γκένγεηα  

 Ε Ρδναοιηθή Γκένγεηα 

 Ε Γεςζενμηθή Γκένγεηα 

 Ε Βημμάδα 

 Ρδνμγυκμ 

 

 

 

    1.ΕΘΖΜΟ – ΕΘΖΑΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

 

Μ Ήιημξ (εθ ημο αβέιημξ - αέιημξ - εέιημξ = μ 

αθηηκμβμιχκ, μ πονπμιχκ) είκαη ε βαζηθή πεγή 

εκένγεηαξ ημο πιακήηε μαξ,  είκαη απιακήξ αζηέναξ 

μέζμο μεγέζμοξ πμο ιυγς ηςκ μεγάιςκ 

ζενμμθναζηχκ ηςκ ζημηπείςκ πμο ημκ ζοκζέημοκ, 

μεηαλφ ηςκ μπμίςκ θαη ημ οδνμγυκμ, ηα μυνηα αιιά 

θαη ηα άημμά ημοξ βνίζθμκηαη ζε μηα θαηάζηαζε 

«κέθμοξ» ζεηηθχκ θαη ανκεηηθχκ θμνηίςκ ή 

θαηάζηαζε πιάζμαημξ. Πμ μέγεζυξ ημο είκαη 125   

                                       θμνέξ ημ μέγεζμξ ηεξ γεξ θαη  ε απυζηαζή ημο απυ 

                                         ηε γε είκαη 150 εθαημμμφνηα πηιηυμεηνα. Οημ   

           θέκηνμ  ημο ε ζενμμθναζία είκαη 15 εθα ημμμφνηα oC  

           εκχ ζηε επηθάκεηά ημο 5500 oC. 

 

  

Οηηξ ζενμμθναζίεξ, μενηθχκ εθαημμμονίςκ °C, μη ηαπφηαηα θηκμφμεκμη πονήκεξ 

οδνμγυκμο (H) ζοζζςμαηχκμκηαη, οπενκηθχκηαξ ηηξ μεηαλφ ημοξ απςζηηθέξ 

ειεθηνμμαγκεηηθέξ δοκάμεηξ θαη δεμημονγμφκ πονήκεξ ημο ζημηπείμο ειίμο (Εe). Ε πονεκηθή 

αοηή ακηίδναζε -ζύκηελε πονήκςκ- είκαη ελχζενμε θαη παναθηενίδεηαη απυ ηε γκςζηή μαξ 

έθιοζε ηενάζηηςκ πμζμηήηςκ εκένγεηαξ ή ζενμυηεηαξ ή υπςξ ζοκεζίδεηαη κα ιέγεηαη, 

ειηαθήξ εκένγεηαξ, πμο αθηηκμβμιείηαη πνμξ υιεξ ηηξ θαηεοζφκζεηξ ζημ δηάζηεμα. Ακ θαη 

αοηυ ζομβαίκεη ζοκεπχξ εδχ θαη 5 δηζεθαημμμφνηα πνυκηα πενίπμο, μ ήιημξ δηαζέηεη 

ηενάζηηεξ πμζυηεηεξ οδνμγυκμο θαη δεκ ακαμέκεηαη κα οπάνλεη μείςζε ηεξ εκένγεηαξ πμο 

αθηηκμβμιείηαη απυ αοηυκ.  

Ε πμζυηεηα ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ πμο δέπεηαη ε Γε ελανηάηαη θονίςξ απυ ηε 

γεςγναθηθή ζέζε, ηεκ εμένα, ηεκ επμπή θαη ηε κεθμθάιορε.  

Γηα πανάδεηγμα ε ένεμμξ δέπεηαη πενίπμο ημ δηπιάζημ πμζυ ειηαθήξ εκένγεηαξ απυ άιιεξ 

πενημπέξ.  

 

 

Οπεηηθή  ζέζε 
Ειίμο-Γεξ-Οειήκεξ 
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Γηα ηε μέηνεζε ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ πνεζημμπμημφκηαη μη ελήξ μμκάδεξ: 

 

 Langley: Ζζμφηαη με 1 ζενμίδα ακά ηεηναγςκηθυ εθαημζηυμεηνμ (1cal/cm2) ή 

4,18Joule/cm2 

 Calorie (Θενμίδα): Ιμκάδα μέηνεζεξ ζενμυηεηαξ ακά επηθάκεηα (calolie/cm2). 

 Watt: Ιμκάδα μέηνεζεξ ηζπφμξ ακά επηθάκεηα (watt/cm2) 

  Ε αημυζθαηνα ηεξ Γεξ επεκενγεί ζηεκ ειηαθή εκένγεηα έηζη χζηε 17~44%  αοηήξ κα 

με θηάκεη πμηέ ζηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ. 

 

 

 
                                        1,1~11% ηεξ αθηηκμβμιίαξ ακαθιάηαη από ζθόκε ηεξ    
                                        αημόζθαηναξ 
 

 
                          11~23% ηεξ αθηηκμβμιίαξ 
 1350Watt/cm2    απμννμθάηαη από μόνηα ηεξ αημόζθαηναξ 

 

     
      Οθέδαζε αθηηκμβμιίαξ 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
Οηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ θηάκεη μόκμ ημ 56~83% ηεξ εθπεμπόμεκεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιία  
(756~1120,5 Watt/cm2) 

 

                                     

 Οημ μεγαιφηενμ μένμξ ηεξ Γιιάδαξ, ε ειημθάκεηα δηανθεί πενηζζυηενεξ απυ 2700 

χνεξ ημ πνυκμ. Οηε Δοηηθή Ιαθεδμκία θαη ηεκ Ήπεηνμ εμθακίδεη ηηξ μηθνυηενεξ ηημέξ 

θομαηκυμεκε απυ 2200 ςξ 2300 χνεξ, εκχ ζηε Ξυδμ θαη ηε κυηηα Ηνήηε λεπενκά ηηξ 3100 

χνεξ εηεζίςξ.  

 

Αλημπμίεζε ηεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ 

 Ε αλημπμίεζε ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ απυ ημκ άκζνςπμ γηα άμεζε ζένμακζε 

πχνςκ θαη θίκεζε μεπακχκ λεθίκεζε απυ ηεκ Ανπαηυηεηα. Μ ανπαίμξ Έιιεκαξ μαζεμαηηθυξ, 

Ανπημήδεξ «έθαρε» ηα πιμία ηςκ Ξςμαίςκ θαηά ηε δηάνθεηα επίζεζήξ ημοξ ζηηξ 

Οοναθμφζεξ 2200 πνυκηα πνηκ. Γηα κα πεηφπεη ημ ζθμπυ ημο πνεζημμπμίεζε έκα μεγάιμ 

θαζνέπηε θαη μέζς αοημφ ζογθέκηνςζε ηηξ αθηίκεξ ημο ήιημο ζηα πακηά ηςκ πιμίςκ.  

 

56~83% Άμεζε ειηαθή αθηηκμβμιία 
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Γκενγεηηθά ειηαθά ζοζηήμαηα 

 Ε θεκηνηθή μμκάδα εκυξ εκενγεηηθμφ ειηαθμφ 

ζοζηήμαημξ είκαη μ ειηαθυξ ζοιιέθηεξ, πμο είκαη 

ημπμζεηεμέκμξ ζηηξ ηανάηζεξ ή ηεξ ζηέγεξ ηςκ 

θηηνίςκ. Μ ζοιιέθηεξ μέζς επίπεδεξ μεηαιιηθήξ 

επηθάκεηαξ απμννμθά ηεκ ειηαθή αθηηκμβμιία θαη 

ζενμαίκεηαη. Οηε ζοκέπεηα ε ζενμηθή εκένγεηα 

μεηαθένεηαη ζημκ ηυπμ θαηακάιςζεξ ή 

απμζήθεοζεξ. Μη ειηαθμί ζοιιέθηεξ ηςκ ειηαθχκ 

ζενμμζηθχκςκ έπμοκ πάκηα κυηημ πνμζακαημιηζμυ 

με γςκία θιίζεξ 30μ- 60μ .  

 
Γκενγεηηθυ ειηαθυ ζφζηεμα 
 (Ειηαθυξ ζενμμζίθςκαξ) 

 

 

Οφμθςκα με ζημηπεία ημο  Γκενγεηαθμφ Ηέκηνμο Ηνήηεξ, ζηεκ Γιιάδα  μη ειηαθμί 

ζοιιέθηεξ πμο έπμοκ εγθαηαζηαζεί είκαη πενίπμο ημ 1/3 απυ υζμοξ έπμοκ εγθαηαζηαζεί ζε 

υιεξ ηηξ πχνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  

 

i. Ναζεηηθά ειηαθά ζοζηήμαηα: 

Γίκαη ηα θαηάιιεια ζπεδηαζμέκα θαη 

ζοκδοαζμέκα δμμηθά ζημηπεία ηςκ 

μηθμδμμηθχκ θαηαζθεοχκ πμο 

οπμβμεζμφκ ηεκ θαιφηενε άμεζε ή 

έμμεζε εθμεηάιιεοζε ηεξ ειηαθήξ 

εκένγεηαξ γηα ηε ζένμακζε ηςκ θηενίςκ 

ημ πεημχκα θαη γηα ημ δνυζηζμα ημοξ ημ 

θαιμθαίνη.  

  

Ε ανπή ιεηημονγίαξ ηςκ παζεηηθχκ ζοζηεμάηςκ ζένμακζεξ βαζίδεηαη ζημ «θαηκυμεκμ ημο 

ζενμμθεπίμο» εκχ ηα παζεηηθά ζοζηήμαηα δνμζηζμμφ βαζίδμκηαη ζηεκ ειημπνμζηαζία ημο 

θηηνίμο.  

Έκα θηίνημ πμο πενηιαμβάκεη παζεηηθά ζοζηήμαηα ζένμακζεξ, δνμζηζμμύ ή αθόμε  
θαη θοζηθμύ θςηηζμμύ, θαηαζθεοαζμέκμ ελανπήξ ή ηνμπμπμηεμέκμ, μκμμάδεηαη 
"βημθιημαηηθό θηίνημ" 
 

Πμ «βημθιημαηηθυ θηίνημ» είκαη δοκαηυ κα θαιφρεη μεγάιμ μένμξ ηςκ εκενγεηαθχκ ημο 

ακαγθχκ απυ ηεκ άμεζε ή έμμεζε αλημπμίεζε ηεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ. 

 

Νςξ μπμνμύκ κα εθανμμζημύκ ηα παζεηηθά ειηαθά ζοζηήμαηα γηα ηε ζένμακζε πώνςκ; 

http://www.saintpaul.gr/technology/pathetic.html


 

  18 

 Οηε κυηηα πιεονά ημο θηηνίμο ημπμζεημφμε μεγάια πανάζονα. Ιε ημκ ηνυπμ αοηυ 

επηηνέπμομε ημ πεημχκα, ζηεκ ειηαθή αθηηκμβμιία κα πενάζεη ζημ πχνμ θαη κα 

ημκ ζενμάκεη. 

 νεζημμπμημφμε ζενμμμυκςζε θαη θνμκηίδμομε κα μεκ οπάνπμοκ ακμίγμαηα μηθνά 

ή μεγάια έηζη χζηε ε ζενμυηεηα κα μεκ δηαθεφγεη. 

 νεζημμπμημφμε θαηάιιεια οιηθά γηα ημοξ ημίπμοξ θαη ημ δάπεδμ ηα μπμία 

απμννμθμφκ θαη απμζεθεφμοκ ηε ζενμυηεηα ηεξ ειηαθήξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ εμέναξ. Έηζη μπμνμφμε ηεκ απμζεθεομέκε ζενμυηεηα κα ηεκ 

πάνμομε πίζς θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ κφπηαξ (ηε πνεηαδυμαζηε πενηζζυηενμ). 

 

Νςξ μπμνμύκ κα εθανμμζημύκ ηα παζεηηθά ειηαθά ζοζηήμαηα γηα δνμζηζμό πώνςκ; 

 Πμπμζεημφμε ζηαζενά ή θηκεηά ζθίαζηνα υπςξ θμονηίκεξ, ηέκηεξ θιπ ζηα κυηηα 

πανάζονα. Έηζη εμπμδίδμομε ηεκ ειηαθή αθηηκμβμιία κα πενάζεη ζημ πχνμ μαξ ημ 

θαιμθαίνη, πμο μ ήιημξ είκαη ρειά. 

 Φνμκηίδμομε κα οπάνπμοκ ακμίγμαηα υπςξ πανάζονα, θεγγίηεξ θιπ ζε θαηάιιεια 

ζεμεία ημο ζπηηημφ χζηε κα δεμημονγμφκηαη νεφμαηα αένα. 

 

 

 

Μ ζενμόξ αέναξ έπεη ηεκ ηάζε κα ακεβαίκεη πημ ρειά από ημκ ροπνό αένα. 
Όηακ γύνς μαξ θοθιμθμνεί αέναξ, μαξ δνμζίδεη θαζώξ ελαημίδεηαη ε ογναζία ημο 
ζώμαηόξ μαξ. 

 

 

ii. Ειεθηνηθό νεύμα από ημκ ήιημ- Φςημβμιηασθά ειηαθά ζοζηήμαηα (Φ/Β) 

 

   
 

Πμπμζέηεζε θςημβμιηασθχκ ζημηπείςκ ζε θηίνημ. 

 

 

 Ιενηθά οιηθά, υπςξ ημ πονίηημ με πνυζμηλε άιιςκ ζημηπείςκ γίκμκηαη εμηαγςγμί 

(άγμοκ ημ ειεθηνηθυ νεφμα πνμξ μηα μυκμ δηεφζοκζε), έπμοκ δειαδή ηε δοκαηυηεηα κα 

δεμημονγμφκ δηαθμνά δοκαμηθμφ υηακ θςηίδμκηαη θαη θαηά ζοκέπεηα κα πανάγμοκ ειεθηνηθυ 

νεφμα. Ιηθνά θμμμάηηα αοηχκ ηςκ οιηθχκ, ηα θςημβμιηασθά ζημηπεία, ή ζοζημηπίεξ πμιιχκ 

μαδί, ηα θςημβμιηασθά πιαίζηα είκαη δοκαηυκ κα ηνμθμδμημφκ ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ ή κα 
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θμνηίδμοκ ζοζζςνεοηέξ (μπαηανίεξ) μυκμ απυ ηεκ ειηαθή εκένγεηα. Φςημβμιηασθά ζημηπεία 

ζοκακηάμε ζε νμιυγηα πενημφ, ζε θμμπημοηενάθηα θιπ.  

 Ε μεηαηνμπή ηεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ ζε ειεθηνηθή μέζς ηςκ Φςημβμιηασθχκ 

ζοζηεμάηςκ (Φ/Β) γίκεηαη αληυπηζηα είκαη ακελάκηιεηε, ακακεχζημε, θζεκή θαη θονίςξ 

"θαζανή".  

 

Νιεμκεθηήμαηα 

 Ιεδεκηθή νφπακζε 

 Αζυνοβε ιεηημονγία  

 Αλημπηζηία θαη μεγάιε δηάνθεηα δςήξ 

 Απελάνηεζε απυ ηνμθμδμζία θαοζίμςκ ηεξ εκένγεηαξ (μπαηανίεξ) 

 Δοκαηυηεηα επέθηαζεξ 

 Ιεδεκηθυ θυζημξ παναγςγήξ εκένγεηαξ - ειάπηζηε ζοκηήνεζε  

 

Ιεημκεθηήμαηα 

 Ρρειυ θυζημξ θαηαζθεοήξ 

 Έιιεηρε επηδμηήζεςκ 

 Ννμβιήμαηα ζηεκ απμζήθεοζε 

 

 

 2. ΑΖΜΘΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

 Αημιηθή εκένγεηα είκαη ε εκένγεηα ημο ακέμμο, μ μπμίμξ είκαη αέναξ ζε θίκεζε. Όιμη μη 

άκεμμη απυ ημοξ πημ αζζεκηθμφξ μέπνη ημοξ πημ ηζπονμφξ (ηοθχκεξ) πνμαθιμφκηαη απυ ηνείξ 

θοζηθέξ αηηίεξ: 

 Δηαθμνέξ ζενμμθναζίαξ ζηεκ αημυζθαηνα 

 Νενηζηνμθή ηεξ Γεξ 

 Ακμμμηυμμνθε ζένμακζε ηςκ ζαιαζζχκ θαη ηεξ λενάξ.  

Ννηκ απυ 5000 πνυκηα μη Ανπαίμη Αηγφπηημη πνεζημμπμίεζακ ηε δφκαμε ημο αένα γηα 

κα θηκήζμοκ ηα ζθάθε ημοξ ζημ Κείιμ.  

 Ακεμυμοιμη θαηαζθεοάζηεθακ ζε θαηάιιειεξ ζέζεηξ γηα άιεζε θανπχκ ή γηα άκηιεζε 

οδάηςκ.  Μη ακεμυμοιμη ζηεκ Μιιακδία βμήζεζακ ζηεκ μηθμκμμηθή ηεξ ακάπηολε εκχ ζηεκ 

Ηνήηε θαη ζογθεθνημέκα ζημ Μνμπέδημ Θαζηζίμο μη ακεμυμοιμη πμο οπήνπακ έθακακ ηεκ 

πενημπή ημ πνχημ θαη μεγαιφηενμ «αημιηθυ πάνθμ» 

 Ε αημιηθή εκένγεηα είκαη μοζηαζηηθά ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο ακέμμο ηεξ μπμίαξ  

ανπηθή πεγή είκαη μ ήιημξ.  

 

 

 Ε ειηαθή αθηηκμβμιία απμννμθάηαη απυ ηα μυνηα ημο αένα είηε έμμεζα είηε άμεζα 

μέζς ημο εδάθμοξ. Ε ειηαθή εκένγεηα μεηαζπεμαηίδεηαη ζε θηκεηηθή ηςκ μμνίςκ ημο αένα 

(ζενμηθή εκένγεηα). Μ ζενμυξ αέναξ ακεβαίκεη πνμξ ηα ορειυηενα ζηνχμαηα ηεξ 

αημυζθαηναξ θαη ε θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ μμνίςκ ημο μεηαηνέπεηαη ζε δοκαμηθή. Μ ροπνυξ 

αέναξ θηκείηαη γηα κα θαηαιάβεη ηε ζέζε ημο ακενπυμεκμο ζενμμφ αένα θαη έηζη ε δοκαμηθή 

εκένγεηα μεηαηνέπεηαη ζε θηκεηηθή, δειαδή αημιηθή εκένγεη 
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ΗΖΚΕΠΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ ΑΚΓΙΜΡ 

(Αημιηθή εκένγεηα) 

ΕΘΖΑΗΕ  

ΓΚΓΞΓΓΖΑ    

    ΔΡΚΑΙΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

    

         

 

ΘΓΞΙΖΗΕ 

  ΓΚΓΞΓΓΖΑ  

  

ζημκ αένα  ΗΖΚΕΠΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

 

 

         

 

   

Ρπμιμγίδεηαη υηη ημ 2% ηεξ εκένγεηαξ ημο Ήιημο, πμο θηάκεη ζηεκ γε μεηαηνέπεηαη 

ζε άκεμμ (με ηηξ δηαθμνέξ πίεζεξ πμο πνμλεκμφκ μη αολμμεηχζεηξ ηεξ ζενμμθναζίαξ ζηεκ 

αημυζθαηνα ) δει. 26 *1014 KWh ημ πνυκμ, πμζυηεηα 500 θμνέξ μεγαιφηενε απυ ηεκ 

ζεμενηκή παγθυζμηα θαηακάιςζε.  Νναθηηθά ημ μεγαιφηενμ μένμξ ηεξ εκένγεηαξ αοηήξ είκαη 

απνυζηημ αιιά μπμνεί κα γίκεη εθμεηάιιεοζε 106 KWh πενίπμο ημ πνυκμ πμο είκαη ε μηζή 

παγθυζμηα οδνμειεθηνηθή εκένγεηα. 

Μ άκεμμξ εμθακίδεηαη πενηζζυηενμ ζηηξ πενημπέξ ηεξ εφθναηεξ δχκεξ ηεξ γεξ θαη ε 

ηαπφηεηά ημο μεηαβάιιεηαη ακάιμγα με ημ φρμξ απυ ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ. Έηζη ε ηαπφηεηα 

παμειά ηεξ γεξ είκαη μηθνυηενε απυ υηη ρειυηενα. 1 

 Γηα ηεκ αλημπμίεζε ηεξ αημιηθήξ εκένγεηαξ πνεζημμπμημφμε ηηξ ακεμμγεκκήηνηεξ 

μνηδόκηημο ή θαηαθόνοθμο άλμκα. Μη ακεμμγεκκήηνηεξ μεηαηνέπμοκ ηεκ θηκεηηθή εκένγεηαξ 

ημο ακέμμο ζε μεπακηθή θαη ζηε ζοκέπεηα ζε άιιεξ μμνθέξ εκένγεηαξ (ειεθηνηθή). 

 Ε πενηζηνμθή μηαξ ακεμμγεκκήηνηαξ γίκεηαη μέζς ηςκ πηενογίςκ ηα μπμία 

πενηζηνέθμκηαη υηακ θοζά άκεμμξ. Ε θίκεζε ηςκ πηενογίςκ μεηαδίδεηαη ζε άλμκα  

πενηζηνμθήξ μ μπμίμξ πάκηα βνίζθεηαη πανάιιεια ζηεκ θαηεφζοκζε ημο ακέμμο, πάνε εκυξ 

ζοζηήμαημξ πνμζακαημιηζμμφ. Ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο άλμκα πενηζηνμθήξ μεηαηνέπεηαη απυ 

ζε ειεθηνηθή μέζς μηαξ γεκκήηνηαξ. Ε ειεθηνηθή εκένγεηα ε μπμία πανάγεηαη απυ ηηξ 

ακεμμγεκκήηνηεξ δημπεηεφεηαη ζημ ημπηθυ δίθηομ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. 

Ε πμζυηεηα εκένγεηαξ πμο είκαη δηαζέζημε απυ μηα ακεμμγεκκήηνηα, ελανηάηαη απυ 

ηεκ πμζυηεηα ημο αένα πμο δηαπενκά ηα πηενφγηα ηεξ γεκκήηνηαξ ζε μηα ζογθεθνημέκε 

πνμκηθή πενίμδμ. Ε πμζυηεηα ημο αένα θαζμνίδεηαη απυ δηάθμνμοξ πανάγμκηεξ μη μπμίμη 

μεηαλφ άιιςκ είκαη: 

                                            
1 Θεςνεηηθά ε μέγηζηε ηζπφξ πμο μπμνμφμε κα πάνμομε απυ ημκ άκεμμ δίκεηαη απυ ημκ ηφπμ  

 ημο  Betz Κ=0,37(ο/10)3 
υπμο Κ ε ηζπφξ ζε KW/m2 & ο ε ηαπφηεηα ημο ακέμμο ζε m/s  

Νναθηηθά εθμεηαιιεουμαζηε ημ 0.35-0.50 ηεξ παναπάκς ηζπφμξ ιυγς βαζμμφ απυδμζεξ ηεξ έιηθαξ. 
 

 
 

  ζημ έδαθμξ 
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 Ε ηαπφηεηα ημο ακέμμο 

 Ε μάδα ημο ακέμμο 

 Ε επηθάκεηα ηςκ πηενογίςκ ηεξ ακεμμγεκκήηνηαξ.  

 Μη ακεμμγεκκήηνηεξ είκαη ζπεδηαζμέκεξ κα μεγηζημπμημφκ ηεκ αλημπμίεζε αοηχκ ηςκ 

παναγυκηςκ γηα ηεκ ορειυηενε απυδμζε θαη ηε μέγηζηε έλμδμ ηζπφμξ απυ ηεκ ακεμμμεπακή. 

Ιε ηηξ ακεμμγεκκήηνηεξ θαιφπημκηαη επίζεξ θαη μη εκενγεηαθέξ ακάγθεξ 

απμμαθνοζμέκςκ πενημπχκ (ζπίηηα βημμεπακηθέξ εγθαηαζηάζεηξ), ηζηημθυνςκ πιμίςκ. 

Γηα κα ακηημεηςπηζηεί ημ ζμβανυ πνυβιεμα ηεξ άπκμηαξ, ή μη αολεμέκεξ ακάγθεξ ζε 

εκένγεηα θάπμηεξ χνεξ, ε εκένγεηα πμο πανάγεηαη απυ ηηξ ακεμμγεκκήηνηεξ απμζεθεφεηαη ζε 

ειεθηνηθμφξ ζοζζςνεοηέξ θαη πνεζημμπμηείηαη υηακ πνεηαζηεί.  

Νμιιέξ ακεμμγεκκήηνηεξ μαδί ζημκ ίδημ πχνμ, ζπεμαηίδμοκ ηα αημιηθά πάνθα πμο 

επηηνέπμοκ ηε μαδηθή εθμεηάιιεοζε ηεξ αημιηθήξ εκένγεηαξ δημπεηεφμκηαξ ημ ζφκμιμ ηεξ 

παναγυμεκεξ εκένγεηαξ ζημ ειεθηνηθυ ζφζηεμα.  

 

 Ε Αημιηθή εκένγεηα αλημπμηείηαη μιμέκα θαη πενηζζόηενμ ζε πενημπέξ όπμο 
θοζμύκ ηζπονμί άκεμμη (ηζπονό αημιηθό δοκαμηθό) πανάγμκηαξ ειεθηνηθή εκένγεηα.  

 

 

 

 

 

Ε εθμεηάιιεοζε ηεξ αημιηθήξ εκένγεηαξ με 

 ζοζηεμαηηθυ ηνυπμ άνπηζε παγθμζμίςξ ζηηξ 

  ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’80  θαη έπεη 

 αολεζεί πμιφ ηα ηειεοηαία πνυκηα.  

 Ε  Γιιάδα έπεη μεγάιε πανάδμζε ζηεκ 

 εθμεηάιιεοζε ηεξ αημιηθήξ εκένγεηαξ, 

 δηαζέηεη ηζπονμφξ ακέμμοξ, βμοκμθμνθέξ θαη 

 απμμμκςμέκα  κεζηά .  

 Ε ζπέζε μεηαλφ Ηνήηεξ-αημιηθήξ εκένγεηαξ, 

 λεθηκά απυ ηεκ ανπαηυηεηα, υηακ μη 

 Ιηκςΐηεξ εθμεηαιιεφηεθακ απυ ημοξ 

 πνχημοξ ηεκ ηζπφ ημο ακέμμο ζηε  ζηενηά 

 θαη ζηε ζάιαζζα.  

    

 

Οηα κευηενα  πνυκηα θαη πάιη ε Ηνήηε θαηέπεη ίζςξ μηα παγθυζμηα πνςηηά, ζημ πχνμ 

ηεξ Αημιηθήξ Γκένγεηαξ. Πμφηε δεκ είκαη άιιε απυ ημ μνμπέδημ Θαζηζίμο. Ρπμιμγίδεηαη υηη 

ζηα μέζα ημο 20μο αηχκα πηιηάδεξ παναδμζηαθμί ακεμυμοιμη ζοκμιηθήξ ηζπφμξ 5 MW, 

πνμμνηδυμεκμη ζπεδυκ απμθιεηζηηθά γηα άκηιεζε οπυγεηςκ απμζεμάηςκ κενμφ θαη άνδεοζε 

ηςκ θαιιηενγεηχκ, είπακ εγθαηαζηαζεί ζηεκ πενημπή ημο μνμπεδίμο Θαζηζίμο, ζηεκ 

ακαημιηθή Ηνήηε. Οήμενα ζηεκ Ηνήηε οπάνπμοκ 19 μεγάια αημιηθά πάνθα εκχ οπυ 

θαηαζθεοή είκαη άιια 13. 

 

 

Ι
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     Μνμπέδημ Θαζηζίμο, πνόηοπμ «Αημιηθό Νάνθμ» 

 
 Ε Αημιηθή εκένγεηα είκαη ακελάκηιεηε (μ ήιημξ πάκηα ζα δεμημονγεί 

          ζενμμθναζηαθέξ δηαθμνέξ μεηαλύ πενημπώκ ηεξ Γεξ ώζηε κα πνμθαιμύκηαη     
          άκεμμη). 

 Ε Αημιηθή εκένγεηα είκαη θαζανή. 
 Ε Αημιηθή εκένγεηα είκαη «θηιηθή» πνμξ ημ πενηβάιιμκ 

 

 

 

 3.ΡΔΞΑΡΘΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

 

Ε οδνμειεθηνηθή εκένγεηα μνίδεηαη ςξ ε εθμεηάιιεοζε ηεξ νμήξ ημο κενμφ με ηε 

βμήζεηα εκυξ θνάγμαημξ, γηα ηεκ παναγςγή ειεθηνηζμμφ.  

ζεςνείηαη ακακεχζημε εκενγεηαθή πεγή. Αοηυ ζεμαίκεη υηη υζμ οπάνπεη βνμπή με 

πμηθηιυμμνθμοξ θαηνηθμφξ ζπεμαηηζμμφξ ε οδνμειεθηνηθή εκένγεηα ζα ελαθμιμοζεί κα 

οθίζηαηαη.  

Νςξ ζπεμαηίδεηαη υμςξ ε βνμπή;  

Μη ςθεακμί απμννμθμφκ εκένγεηα αθηηκμβμιίαξ ημο ήιημο ε μπμία μεηαηνέπεηαη ζε 

ζενμηθή αολάκμκηαξ ηε ζενμμθναζία ημο κενμφ. Ε ειηαθή αθηηκμβμιία πανέπεη ηεκ 

απαναίηεηε ζενμηθή εκένγεηα γηα κα ελαημηζηεί ημ κενυ θαη κα δεμημονγεζμφκ μη οδναημμί. Μη 

οδναημμί μεηαθένμκηαη ζηεκ αημυζθαηνα υπμο ζπεμαηίδμκηαη ηα ζφκκεθα.   

Πμ κενυ πμο βνίζθεηαη ρειά ζηεκ αημυζθαηνα (με ηε μμνθή οδναημχκ), έπεη βανοηηθή 

δοκαμηθή εκένγεηα, δειαδή ε εκένγεηα αθηηκμβμιίαξ ημο ήιημο μεηαζπεμαηίζηεθε ζε δοκαμηθή 

εκένγεηα ημο κενμφ.  Οηε ζοκέπεηα ημ κενυ πέθηεη ζημ έδαθμξ ςξ  βνμπή ή πηυκη θαη νέεη 

απυ ηα ορειυηενα ζεμεία πνμξ ηα παμειυηενα ζεμεία, πνμξ ηε ζάιαζζα ζπεμαηίδμκηαξ 

πμηαμμφξ, μπυηε ε βανοηηθή δοκαμηθή εκένγεηα μεηαζπεμαηίδεηαη ζε θηκεηηθή.  

 

 

 

 

Ξμή οδάηςκ 

Απμζήθεοζε 

Ρπυγεηα κενά 
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Μ «θφθιμξ» ημο κενμφ. 

                                                                                                                                                                               

Ιε ηε δεμημονγία θναγμάηςκ 

απμηαμηεφμκηαη πμζυηεηεξ κενμφ μη μπμίεξ 

ζηε ζοκέπεηα μδεγμφκηαη ζηα 

οδνμειεθηνηθά ενγμζηάζηα γηα ηε θίκεζε 

ηςκ οδνμζηνμβίιςκ (πενηζηνμθηθή 

θηκεηηθή εκένγεηα) ε θίκεζε ηςκ 

οδνμζηνμβίιςκ μεηαθένεηαη ζηηξ 

γεκκήηνηεξ ζηηξ μπμίεξ ε θηκεηηθή εκένγεηα 

ημο οδνμζηνυβηιμο μεηαηνέπεηαη ζε 

ειεθηνηθή. Πε πενηζηνμθή ηςκ 

οδνμηνμπχκ ηεκ είπε εθμεηαιιεοηεί απυ 

παιηά μ άκζνςπμξ γηα ηε ιεηημονγία ηςκ 

οδνυμοιςκ με ζθμπυ ηεκ άιεζε ζηηενχκ.  

 Ε εκένγεηα πανάγεηαη απυ έκα οδνμειεθηνηθυ θνάγμα ελ’ αηηίαξ ηςκ βανοηηθχκ 

δοκάμεςκ. Ε πμζυηεηα εκένγεηαξ ημο κενμφ πμο πέθηεη ελαηηίαξ βανοηηθχκ δοκάμεςκ 

ελανηάηαη απυ δφμ πανάγμκηεξ: 

 Όζμ μεγαιφηενε ε μάδα ημο κενμφ ηυζμ μεγαιφηενε είκαη ε πμζυηεηα εκένγεηαξ. 

 Όζμ μεγαιφηενε ε ηαπφηεηα πηχζεξ ημο κενμφ ηυζμ πενηζζυηενε είκαη ε 

εκένγεηα.  

 

Πα οδνμειεθηνηθά ένγα (θνάγμαηα) θαηαζθεοάδμκηαη έηζη ώζηε κα εθμεηαιιεύμκηαη  
ζημ έπαθνμκ ηόζμ ηε μάδα όζμ ηε ηαπύηεηα ημο οδάηηκμο όγθμο. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ναναζηαηηθή απεηθυκηζε παναγςγήξ 
ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ απυ οδαηυπηςζε 

 

 

 

 
 

Οηεκ Γιιάδα ιεηημονγμφκ μενηθμί μεγάιμη θαη ανθεημί μηθνυηενμη οδνμειεθηνηθμί 

ζηαζμμί (Ρδνμειεθηνηθυξ ζηαζμυξ Άγνα, οδνμειεθηνηθυξ ζηαζμυξ Παονςπμφ,…) εκχ 

οπάνπεη δοκαηυηεηα εγθαηάζηαζεξ θαη άιιςκ ζε ζηαζμχκ. Οηε Ηνήηε οπάνπμοκ δφμ μηθνά 

οδνμειεθηνηθά ενγμζηάζηα, ζηε Γεςνγημφπμιε θαη ζηα ακηά 2. 

 

                                            
2 Οημηπεία εκενγεηαθμφ θέκηνμο Νενηθένεηαξ Ηνήηεξ. 

νήζε οδάηςκ 
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 4. ΓΓΩΘΓΞΙΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

 

 Γεςζενμηθή εκένγεηα είκαη ε ζενμμδοκαμηθή εκένγεηα  πμο πνμένπεηαη οπυ μμνθή 

ζενμυηεηαξ απυ ηα βάζε ηεξ Γεξ.  Γίκαη μηα ακακεχζημε μμνθή εκένγεηαξ πμο πεγάδεη απυ 

ημ εζςηενηθυ ηεξ γεξ, μεηαθένεηαη ζηεκ επηθάκεηα με ζενμηθή επαγςγή θαη με ηεκ είζμδμ 

ζημκ θιμηυ ηεξ γεξ ιεηςμέκμο μάγμαημξ απυ ηα βαζφηενα ζηνχμαηά ηεξ. 

 Ε Γε γίκεηαη υιμ θαη πημ δεζηή υζμ πνμπςνμφμε πνμξ ημ εζςηενηθυ ηεξ, ζε θάζε 

100m μέηνα ε ζενμμθναζία αολάκεη θαηά 3μC. Πα οπυγεηα κενά θαζχξ δηένπμκηαη μέζα απυ 

ηα πεηνχμαηα δεζηαίκμκηαη (απαγςγή ζενμηθήξ εκένγεηαξ) θαη ε ζενμμθναζία ημοξ μπμνεί 

κα θηάζεη μέπνη θαη  350μC.  

 Ε ηδέα εθμεηάιιεοζεξ αοηήξ ηεξ εκένγεηαξ πνμήιζε απυ ακάβιοζε μεγάιεξ 

πμζυηεηαξ γεςζενμηθχκ νεοζηχκ, (ζενμμφ κενμφ, αημχκ, ζενμμφ αένα), ζε πμιιέξ 

πενημπέξ ηεξ Γεξ είηε με θοζηθυ είηε με ηεπκεηυ ηνυπμ (γεςηνήζεηξ ζε μεγάιμ βάζμξ γηα 

ακάβιοζε γεςζενμηθχκ νεοζηχκ). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Απεηθυκηζε ημο εζςηενηθμφ ηεξ Γεξ. Ε ζενμμθναζία ημο πονήκα οπμιμγίδεηαη πενίπμο ζε    
10.000μC.  
 

   

Γθανμμγέξ γεςζενμίαξ 

 Ε φπανλε ορειήξ γεςζενμηθήξ βαζμίδαξ ζε θάπμηα πενημπή δεκ είκαη ε μμκαδηθή 

ζοκζήθε-πνμτπυζεζε γηα ηεκ φπανλε εθμεηαιιεφζημμο γεςζενμηθμφ πεδίμο. Ε γεςζενμηθή 

εκένγεηα είκαη πνςημγεκχξ απμζεθεομέκε μέζα ζηα πεηνχμαηα, είκαη δηαζθμνπηζμέκε μέζα 

Ιακδφαξ 

Θηζυζθαηνα ή Φιμηυξ 

Γλςηενηθυξ πονήκαξ 

Γζςηενηθυξ πονήκαξ 
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ζηε μάδα ημοξ θαη πνέπεη κα ζογθεκηνςζεί θαη κα μεηαθενζεί ζηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ 

πνμθεημέκμο κα πνεζημμπμηεζεί. Πμ μεηαιιηθυ κενυ (ζε ογνή ή αένηα θάζε) πμο πενηέπεηαη 

μέζα ζε πμνχδε πεηνχμαηα ή ζε ζοζηήμαηα νεγμάηςκ απμηειεί ημ μέζμ πμο μεηαθένεη ηε 

ζενμυηεηα απυ ηα πεηνχμαηα αοηά ζηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ. Έηζη, ε παναγςγηθυηεηα μηαξ 

ζενμηθήξ πενημπήξ πνμζδημνίδεηαη θαη ζοπκά θαζμνίδεηαη απυ ηεκ οδνμιμγία ηςκ 

γεςιμγηθχκ ζπεμαηηζμχκ. Δεκ έπμοκ υμςξ υιεξ μη ζενμηθέξ πενημπέξ θαηάιιειε οδνμιμγία 

πμο απμηειεί ηε δεφηενε ζοκζήθε γηα ηεκ φπανλε εθμεηαιιεφζημμο γεςζενμηθμφ πεδίμο. 

Ηαηά ζοκέπεηα, έκα θοζηθυ γεςζενμηθυ πεδίμ είκαη ζοκδοαζμυξ ζενμχκ πεηνςμάηςκ θαη 

φπανλεξ κενμφ πμο κα θοθιμθμνεί μέζα ζ' αοηά. Ε ζενμμθναζία ημο γεςζενμηθμφ κενμφ ή 

αημμφ θομαίκεηαη απυ 25μC μέπνη θαη 350 μC.  

 Ακάιμγα με ηε ζενμμθναζία μη εθανμμγέξ ηεξ γεςζενμίαξ είκαη: 

 Π>90°C ειεθηνμπαναγςγή  

 Π>60 °C ζένμακζε πχνςκ θαιμνηθέν, Π>40μC ζένμακζε πχνςκ με αενυζενμμ, Π>25μC 

ζένμακζε πχνςκ με εκδμδαπέδημ ζφζηεμα. 

 Π>60°C  ρφλε θαη θιημαηηζμυ  με ακηιίεξ ζενμυηεηαξ απμννυθεζεξ, Π<30°C ρφλε θαη 

θιημαηηζμυ  με οδνυροθηεξ ακηιίεξ ζενμυηεηαξ. 

 Π>25°C  ζένμακζε ζενμμθεπίςκ θαη εδαθχκ (ηα θοηά ακαπηφζζμκηαη γνεγμνυηενα θαη 

γίκμκηαη μεγαιφηενα με ηε ζενμυηεηα), ακηηπαγεηηθή πνμζηαζία 

 Π>15°C ηπζομθαιιηένγεηεξ (ηα ράνηα πνεηάδμκηαη μνηζμέκε ζενμμθναζία γηα ηεκ ακάπηολή 

ημοξ)  

 Π>60°C βημμεπακηθέξ εθανμμγέξ (αθαιάηςζε ζαιαζζηκμφ κενμφ), λήνακζε αγνμηηθχκ 

πνμσυκηςκ, θιπ  

 Π=25~40°C ζενμά ιμοηνά  

 5. ΒΖΜΙΑΔΑ 

 Βημμάδα είκαη ε δςκηακή μνγακηθή φιε  (δέκηνα, θαιιηένγεηεξ, άιγε, θφθηα,…). Γπίζεξ 

ςξ βημμάδα εκκμμφκηαη ηα πνμσυκηα θαη ηα θαηάιμηπα θοηηθήξ, δςηθήξ θαη δαζηθήξ 

παναγςγήξ, ηα παναπνμσυκηα πμο πνμένπμκηαη απυ ηε βημμεπακηθή επελενγαζία αοηχκ, ηα 

αζηηθά ιφμαηα θαη ηα ζθμοπίδηα. 

  

Ε εκένγεηα απυ ηεξ βημμάδαξ είκαη έκα είδμξ έμμεζεξ 

ειηαθήξ εκένγεηαξ. Γίκαη φιε πμο θάπμηε 

ακαπηφπζεθε ςξ μνγακηζμυξ θαη άνα δέζμεοζε ειηαθή 

εκένγεηα μέζς ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ θςημζφκζεζεξ. 

Απυ βημμάδα (θαφζε απμννημμάηςκ δςηθήξ 

πνμέιεοζεξ) είκαη δοκαηυ κα παναπζεί ζενμυηεηα 

ηθακή κα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ θάιορε ηςκ ακαγθχκ 

μηθνχκ βημμεπακηθχκ ή βημηεπκηθχκ μμκάδςκ, γηα 

ηειεζένμακζε θηηνίςκ μέζς εκυξ μηθνμφ δηθηφμο ηειεζένμακζεξ. Γπίζεξ, απυ δςηθά 

οπμιείμμαηα είκαη δοκαηή ε παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ γηα ηηξ ιεηημονγηθέξ ακάγθεξ 

μηαξ μηθνήξ παναγςγηθήξ μμκάδαξ.  
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 Κενό 

Νςξ πανάγεηαη ε βημμάδα 

 Ε πιςνίδα είκαη μηα μμνθή δοκαμηθήξ εκένγεηαξ ε μπμία είκαη απμζεθεομέκε ζηα 

θφηηανα ηςκ θοηχκ. Πα θοηά πνεζημμπμημφκ ηεκ ειηαθή εκένγεηα γηα κα μεηαηνέρμοκ ημο 

CO2 ημ κενυ θαη ηηξ ηνμθέξ (ακυνγακε φιε) ζε ζάθπανα θαη μλογυκμ. Ε δηαδηθαζία αοηή 

οπμβμεζείηαη ζηα θφιια με εηδηθά έκδομα μέζα απυ ηα θφιια  

 

 

 

   CO2 

 

 

 

 

 

O2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Μ άκζναθαξ είκαη έκα ζεμακηηθυ ζημηπείμ πμο βνίζθεηαη ζημκ αένα θαη ζε υια ηα είδε 

ηςκ μνγακηζμχκ δςκηακχκ ή κεθνχκ. Ε πμζυηεηα ημο άκζναθα ςξ ζημηπείμο ηςκ θαφζεςκ 

μη μπμίεξ ζοκηειμφκηαη θαηά ηε θςημζφκζεζε θάζε πνυκμ είκαη πενίπμο 10 θμνέξ 

μεγαιφηενε απυ ηε ζοκμιηθή παγθυζμηα εκένγεηα πμο θαηακαιχκεηαη εηεζίςξ. Ιυκμ 0,5% 

αοημφ ημο άκζναθα θαηακαιχκεηαη ςξ ηνμθή ή πνεζημμπμηείηαη ζε βημμεπακηθά πνμσυκηα. Πμ 

οπυιμηπμ είκαη δηαζέζημμ ςξ πεγή εκένγεηαξ πμο ςξ επί ημ πιείζημκ δεκ αλημπμηήζεθε. 

 

 

 

 

 

Οπένμα 

Ηανπόξ 

Άκζμξ 

Φύιιμ 

Βιαζηόξ 

Ξίδεξ 

Πνμθέξ 
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Ηαηεγμνίεξ βημμάδαξ 

 Ε βημμάδα μπμνεί κα δηαηνεζεί ζε 4 θφνηεξ θαηεγμνίεξ.  

 

 

     ΒΖΜΙΑΔΑ 

 

        Ωθεάκηεξ θαιιηένγεηεξ 

   

   Αζηηθά & Βημμεπακηθά 

 Ρπμιείμμαηα     Ηαιιηένγεηεξ λενάξ & Γιοθχκ οδάηςκ 

 

  Ηυπνακα δχςκ & Δαζηθά 

   Ρπμιείμμαηα 

 

 

 Αζηηθά θαη βημμεπακηθά απυβιεηα: Οηεκ θαηεγμνία αοηή ακήθμοκ ηα απμννίμμαηα μη 

αθαζανζίεξ θαη ηα βημμεπακηθά οπμιείμμαηα υπςξ ημ λφιμ. Αοηά μπμνμφκ κα θαμφκ 

πανάγμκηαξ ζενμυηεηα ή κα μεηαηναπμφκ ζε θοζηθυ αένημ γηα ζένμακζε.    

 Ηυπνακα δχςκ & δαζηθά οπμιείμμαηα: Ε θμπνηά απυ αγειάδεξ, θυηεξ μπμνεί κα οπμζηεί 

επελενγαζία θαη κα μεηαηναπεί ζε αένημ μεζάκημ. Πα δαζηθά οπμιείμμαηα είκαη ημ κεθνυ 

ή πενηζζεομφμεκμ λφιμ γηα παναγςγή ζενμηθήξ εκένγεηαξ. 

 Ηαιιηένγεηεξ λενάξ & γιοθχκ οδάηςκ:  Οημοξ πυνμοξ αοημφξ πενηιαμβάκμκηαη 

αγνμηηθέξ θαιιηένγεηεξ υπςξ δεμεηνηαθά. Πα δεμεηνηαθά μπμνμφκ κα οπμζημφκ δφμςζε 

θαη κα παναπζεί αιθμυιε ε μπμία ακαμηγκφεηαη με βεκδίκε (90% βεκδίκε, 10% αιθμυιε), 

θηηάπκμκηαξ βεκδυιε ( gasohol). Γπίζεξ μνηζμέκα άιγε υπςξ θαη άιια ιημκαία θφθε 

μπμνεί κα ακαπηοπζμφκ, κα λεναζμφκ θαη κα θαμφκ πανάγμκηαξ ζενμηθή εκένγεηα.  

 Ωθεάκηεξ θαιιηένγεηεξ: Μνηζμέκα ςθεάκηα θοηά μεγαιχκμοκ πμιφ γνήγμνα ηεκ εμένα. 

Αοηά μπμνεί κα πνεζημμπμηεζμφκ γηα παναγςγή θαφζημμο.  

 

Ναναγςγή εκένγεηαξ από βημαένημ πςμαηενώκ 

 Πμ βημαένημ πανάγεηαη απυ ηεκ ακαενυβηα 

απμζφκζεζε μνγακηθχκ απμννημμάηςκ πμο 

ζογθεκηνχκμκηαη ζε πςμαηενέξ.  Απμηειείηαη θονίςξ 

απυ μεζάκημ (40-70%), δημλείδημ ημο άκζναθα (5%), 

οδναημμφξ, άδςημ, μμκμλείδημ ημο άκζναθα, οδνυζεημ,  

θαη μηθνέξ πμζυηεηεξ μνγακηθχκ εκχζεςκ.  Ε ζεμακηηθή 

πενηεθηηθυηεηα μεζακίμο ζημ βημαένημ ημ θαζηζηά 

θαηάιιειμ κα πνεζημμπμηεζεί ςξ θαφζημμ γηα παναγςγή 

εκένγεηαξ (ειεθηνηθήξ θαη ζενμηθήξ). Όζμ ορειυηενε είκαη ε πενηεθηηθυηεηα ημο βημαενίμο 

ζε μεζάκημ, ηυζμ μεγαιφηενε απυδμζε έπεη ςξ θαφζημμ γηα παναγςγή εκένγεηαξ 
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νήζεηξ – Απμδέθηεξ 

 Ναναγςγή θαοζίμςκ: 

 Οηενεχκ (θαοζυλοια,  

      ρηιμηεμαπηζμέκα οπμιείμμαηα  

      θοηχκ θαη δέκδνςκ).  

 Ργνχκ (βημκηήδει, αηζακυιε).  

 Αενίςκ (βημαένημ).  

                Θένμακζε ζενμμθεπίςκ.  

 Λήνακζε γεςνγηθχκ θαη δαζηθχκ πνμσυκηςκ.  

 Ηάιορε ζενμηθχκ ακαγθχκ γεςνγηθχκ  

      θαη θηεκμηνμθηθχκ μμκάδςκ ή  

      άιιςκ βημμεπακηχκ.  

Γηα πανάδεηγμα ε θαφζε απμννημμάηςκ πμοιενηθχκ ζε πηεκμηνμθηθέξ μμκάδεξ με 

θαηάιιειεξ δηαδηθαζίεξ ζα μπμνμφζε υπη μυκμ κα θαιφρεη ζενμακηηθέξ ημοξ ακάγθεξ αιιά 

θαη κα μεηχζεη ημοξ ζοκμιηθμφξ νφπμοξ ημο πηεκμηνμθείμο πνμξ ημ πενηβάιιμκ με πνυκμ 

απυζβεζεξ πενίπμο 3 πνυκηα 

 Ναναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ γηα θάιορε ίδηςκ ακαγθχκ ή γηα ηεκ πχιεζε ζηε ΔΓΕ. 

Έκα πανάδεηγμα ζομπαναγςγήξ είκαη ημ ενγμζηάζημ Βημιμγηθμφ θαζανηζμμφ ζηα 

Γηάκκεκα. Οημ ενγμζηάζημ αοηυ ημ παναγυμεκμ Βημαένημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ 

παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ γηα θάιορε ηςκ ακαγθχκ ημο ενγμζηαζίμο θαη ζενμηθήξ 

εκένγεηαξ γηα ηε δηαδηθαζία ημο βημιμγηθμφ θαζανηζμμφ ηςκ ιεμμάηςκ. Πμ πιευκαζμα ημο 

Βημαενίμο θαίγεηαη γηα κα μεκ απειεοζενςζεί ζηεκ αημυζθαηνα ιυγς ηεξ βιαβενυηεηαξ 

ημο γηα ημ πενηβάιιμκ.( Ιεζάκημ) 

Νιεμκεθηήμαηα εκενγεηαθήξ θαιιηένγεηαξ βημμάδαξ 

 Ε βημμάδα: 

 Ννμθαιεί ιηγυηενε μυιοκζε, άνα ιηγυηενμοξ θηκδφκμοξ γηα ηεκ ογεία απυ υ,ηη ε 

πονεκηθή εκένγεηα ή ε εκένγεηα απυ θαφζημα θαη απμιηζχμαηα. 

 Μη πμζυηεηεξ ζείμο θαη ζηάπηεξ ζηε βημμάδα είκαη μηθνυηενεξ. Έηζη μεηχκεηαη  ε 

πενηβαιιμκηηθή μυιοκζε ιυγς ηςκ δηαδηθαζηχκ θαφζεξ. (Πμ θάνβμοκμ πενηέπεη 

2500% πενηζζυηενμ ζείμ απ' υηη ε βημμάδα).  

 Απμζεθεφεηαη εφθμια.  
 

Ιεημκεθηήμαηα ηεξ εκένγεηαξ βημμάδαξ 

 Γίκαη μηθνήξ απμδυζεςξ ςξ μεηαηνμπέαξ ειηαθήξ εκένγεηαξ. Ε θςημζφκζεζε γεκηθά 

μεηαηνέπεη ιηγυηενμ απυ ημ1% ηεξ ιαμβακυμεκεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ ζε πεμηθή 

εκένγεηα. Αθυμε θαη οπυ ηηξ πημ εοκμσθέξ ζοκζήθεξ ε απυδμζε δεκ οπενβαίκεη ημ 4%. 

 Πα θαφζημα βημμάδαξ είκαη δηαζθμνπηζμέκα ζε μεγάιε έθηαζε θαη είκαη αθνηβή ε ζοιιμγή 

θαη ε επελενγαζία ημοξ. 
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 Ιε ημ κα είκαη αιιμηχζημεξ θαη μγθχδεηξ μη πνχηεξ φιεξ πανμοζηάδμοκ πνμβιήμαηα 

ζηε μεηαθμνά θαη απμζήθεοζε μέπνη κα πνεζημμπμηεζμφκ. 

 Πμ εκενγεηαθυ πενηεπυμεκμ εκυξ ηυκμο βημμάδαξ είκαη πμιφ μηθνυηενμ απυ αοηυ ίζεξ 

μάδαξ θαοζίμμο απμιηζςμάηςκ ή πονεκηθμφ θαοζίμμο. Ε λενή βημμάδα, γηα πανάδεηγμα, 

έπεη ιηγυηενμ απυ ημ μηζυ πενηεπυμεκμ ζε εκένγεηα απυ υ,ηη ημ πεηνέιαημ. 

 

 

 
Όζμ οπάνπμοκ θοηά θαη δώα ζημκ πιακήηε, όζμ δειαδή οπάνπεη δςή, 

ζα έπμομε θαη ηεκ ακελάκηιεηε, ακακεώζημε πεγή εκένγεηαξ,πμο ιέγεηαη ΒΖΜΙΑΔΑ 
 

 

 

 6. ΓΚΓΞΓΓΖΑ ΑΝΜ ΡΔΞΜΓΜΚΜ 

 

 Ε ζμβανή νφπακζε ημο πενηβάιιμκημξ, πμο πνμθαιεί ε ζοκεπχξ αολακυμεκε πνήζε 

ηςκ μνοθηχκ θαοζίμςκ, θαζχξ θαη ε πνμμπηηθή ελάκηιεζήξ ημοξ ζε μενηθέξ δεθαεηίεξ, έπεη 

ζηνέρεη ημ εκδηαθένμκ ηεξ επηζηεμμκηθήξ θμηκυηεηαξ ζηεκ ακηηθαηάζηαζε ηςκ μνοθηχκ 

θαοζίμςκ απυ ημ οδνμγυκμ. Πμ οδνμγυκμ έπεη ορειή ζενμακηηθή αλία, ημ πνμσυκ ηεξ θαφζεξ 

ημο είκαη θαζανυ κενυ, μπμνεί κα μεηαθένεηαη ζε μεγάιεξ απμζηάζεηξ με μεδεκηθέξ 

απχιεηεξ θαη γη’ αοηυ ζεςνείηαη ηδακηθυ θαφζημμ. 

 Πμ οδνμγυκμ είκαη ημ πημ απιυ ζημηπείμ πμο γκςνίδμομε, θάζε άημμμ οδνμγυκμο 

απμηειείηαη απυ έκα πνςηυκημ θαη έκα ειεθηνυκημ.  Γίκαη επίζεξ ημ πιέμκ άθζμκμ αένημ ζημκ 

πιακήηε. Πα  άζηνα απμηειμφκηαη απυ οδνμγυκμ  εκχ ε εκένγεηα ημο ήιημο πνμένπεηαη απυ 

ημ οδνμγυκμ.   

 Μ ήιημξ είκαη έκα «γίγακηαξ» πμο απμηειείηαη απυ οδνμγυκμ θαη ήιημ. Οημ εζςηενηθυ 

ημο, ηα άημμα ημο οδνμγυκμο μεηαηνέπμκηαη ζε άημμα ειίμο (ζφκηελε) θαη απειεοζενχκεηαη 

εκένγεηα ε μπμία ζηενίδεη ηε δςή ζηε Γε, (θςξ, αέναξ, βνμπή, μνοθηά θαφζημα, …).  

Πμ οδνμγυκμ είκαη ημ ειαθνφηενμ αένημ ζηεκ θφζε, απμηειεί ημ 90% ημο ζφμπακημξ θαη ζηε  

Γε βνίζθεηαη θονίςξ ζε εκχζεηξ υπςξ ημ κενυ, ημ πεηνέιαημ, ημ θοζηθυ αένημ θ.α. Γηα κα 

παναπζεί οδνμγυκμ, κα ζπάζμοκ μη δεζμμί μέζς ηςκ μπμίςκ εκχκεηαη ημ οδνμγυκμ με άιια 

ζημηπεία γηα ηε δεμημονγία πεμηθχκ εκχζεςκ, απαηηείηαη εκένγεηα. Γπμμέκςξ, ημ οδνμγυκμ 

δεκ είκαη πεγή εκένγεηαξ,  (δεκ οπάνπεη ειεφζενμ ζηε θφζε) αιιά είκαη θμνέαξ εκένγεηαξ θαη 

ακ παναπζεί απυ θαζανή εκενγεηαθή πεγή, ηυηε είκαη θαζανυξ θμνέαξ εκένγεηαξ.  

 Ε παναγςγή οδνμγυκμο απυ κενυ απαηηεί ειεθηνηζμυ, πμο μπμνεί κα πνμένπεηαη απυ 

ημκ άκεμμ ή θαη ημκ ήιημ, έηζη χζηε κα είκαη απυιοηα θηιηθή πνμξ ημ πενηβάιιμκ.  

 Πμ ειεθηνηθυ νεφμα πμο πανάγεη μηα ακεμμγεκκήηνηα ή έκα θςημβμιηασθυ μπμνεί κα 

ηνμθμδμηεί μία ζοζθεοή ειεθηνυιοζεξ πμο δηαζπά ημ κενυ ζε οδνμγυκμ θαη μλογυκμ, ζηε 

ζοκέπεηα, ημ οδνμγυκμ απμζεθεφεηαη ζε θαηάιιειεξ δελαμεκέξ . 

 Ζδακηθή εκενγεηαθή εθανμμγή ημο οδνμγυκμο  είκαη μη θορέιεξ θαοζίμμο, πμο 

απμηειμφκ μηα κέα ηεπκμιμγία ε μπμία επηηνέπεη ηεκ παναγςγή ειεθηνηζμμφ απυ ηεκ έκςζε 

οδνμγυκμο θαη μλογυκμο πμο οπάνπεη ζημκ αένα. Μη θορέιεξ θαοζίμμο μπμνμφκ κα 

πνεζημμπμηεζμφκ ζηα ζπίηηα γηα ηεκ παναγςγή ειεθηνηζμμφ θαη ζενμυηεηαξ, αιιά θαη ζηεκ 

θίκεζε ηςκ αοημθηκήηςκ. 

Αιθμόι 
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Ηορέιεξ θαοζίμμο 

 

 Μη θορέιεξ θαοζίμμο μπμνμφκ κα ηαληκμμεζμφκ βάζε ημο ηφπμο ημο ειεθηνμιφηε ημκ 

μπμίμ πνεζημμπμημφκ. Πμ πημ γκςζηυ είδμξ είκαη ε θορέιε θαοζίμμο με μεμβνάκε ακηαιιαγήξ 

πνςημκίμο ( PEM ). 

Ιένε ηεξ θορέιεξ: 

 Άκμδμξ: Γίκαη οπεφζοκε γηα ηεκ μμμηυμμνθε δηακμμή ημο οδνμγυκμο ζηεκ επηθάκεηα ημο 

θαηαιφηε μέζς θαηάιιεια δηαμμνθςμέκςκ θακαιηχκ, υπςξ θαη γηα ηε «δηαθίκεζε» ηςκ 

ειεθηνμκίςκ πμο ειεοζενχκμκηαη θαηά ηε δηάζπαζε ηςκ μμνίςκ οδνμγυκμο. 

 Ηάζμδμξ: Μ νυιμξ ηεξ είκαη ε μμμηυμμνθε δηακμμή ημο μλογυκμο ζηεκ επηθάκεηα ημο 

θαηαιφηε μέζς θαηάιιειςκ θακαιηχκ πμο έπμοκ παναπζεί ζηεκ επηθάκεηα ηεξ, θαζχξ 

θαη  ε «οπμδμπή» ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο ένπμκηαη απυ ημ ελςηενηθυ θφθιςμα θαη ηα 

μπμία ζηε ζοκέπεηα ζα εκςζμφκ με ηα ηυκηα οδνμγυκμο θαη ηα μυνηα μλογυκμο 

πανάγμκηαξ κενυ. 

 Μ θαηαιύηεξ: Απανηίδεηαη απυ ζθυκε ιεοθυπνοζμο πμο είκαη θαηάιιεια 

δηαζθμνπηζμέκε ζε πανηί απυ άκζναθα ή ζε έκα θμμμάηη φθαζμα, χζηε κα δεμημονγμφκηαη 

δομ ηναπηέξ θαη πμνχδεηξ επηθάκεηεξ. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ μεγηζημπμηείηαη ε επηθάκεηα 

επαθήξ ημο οδνμγυκμο θαη ημο μλογυκμο με ημκ θαηαιφηε.   

 Μ ειεθηνμιύηεξ: Γίκαη ε μεμβνάκε ακηαιιαγήξ πνςημκίςκ, ε μπμία απμηειείηαη απυ έκα 

θαηάιιεια επελενγαζμέκμ οιηθυ πμο είκαη αγχγημμ μυκμ απυ ζεηηθά θμνηηζμέκα ηυκηα.  

Πμ οδνμγυκμ ακηηδνά με έκακ θαηαιφηε ζηεκ άκμδμ (+) πμο μεηαηνέπεη ημ αένημ οδνμγυκμ ζε 

ειεθηνυκηα (e-) θαη ζεηηθά ηυκηα (H+). Πα ειεθηνυκηα νέμκηαξ απυ ηεκ θορέιε απμηειμφκ έκα 

νεφμα πμο πνεζημμπμηείηαη ςξ ειεθηνηθή εκένγεηα.  

 Πα ηυκηα ημο οδνμγυκμο ηχνα θηκμφκηαη μέζς ηεξ ειεθηνμιοηηθήξ μεμβνάκεξ πνμξ 

ηεκ θάζμδμ (-) υπμο εκχκμκηαη με ημ μλογυκμ θαη ηα ειεθηνυκηα θαη ζπεμαηίδμοκ κενυ.  

 

Οηεκ άκμδμ: 2H2 → 4H+      

Οηεκ θάζμδμ: O2 + 4H
+ + 4e-

→ 2H2O  

Μιηθή ακηίδναζε: 2H2 + O2 → 2H2O 

 Ιία θορέιε θαοζίμμο πανάγεη πενίπμο 0.6 Volt , πνμθεημέκμο κα παναπζμφκ 

μεγαιφηενεξ (θαη πναθηηθά αλημπμηήζημεξ) ηάζεηξ, πνεζημμπμημφκηαη πενηζζυηενεξ θορέιεξ 

ζε ζεηνά (fuel cell stack).  
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Γθανμμγέξ θαη πιεμκεθηήμαηα ηςκ θορειώκ θαοζίμςκ 

 νεζημμπμίεζε ηεξ θορέιεξ θαοζίμμο γηα ζομπαναγςγή εκένγεηαξ (Ναναγςγή 

ζενμυηεηαξ θαη εκένγεηαξ γηα λεκμδμπεία, κμζμθμμεία θαη ζπίηηα) 

 Απμθεκηνςμέκε παναγςγή ηζπφμξ(Ένεοκα θαη ακάπηολε ζηε βημμεπακία) 

 Γθανμμγέξ μηθνήξ ηζπφμξ: Φχηα απμμαθνοζμέκςκ πενημπχκ, ηαμπέιεξ δνυμςκ, ζηαζμμί 

επηθμηκςκηχκ θαη μεηεςνμιμγηθμί ζηαζμμί. 

 Ιεηαθμνέξ (Δηαζηεμυπιμηα, οπμβνφπηα, ηναίκα, ιεςθμνεία) 

 Φμνεηέξ ζοζθεοέξ ηζπφμξ: Φμνεηά ηειέθςκα, Laptop , θάμενεξ θαη θμνεηέξ ζοζθεοέξ 

ήπμο 

Πμ Ρδνμγόκμ ςξ θαύζημμ 

 Πμ οδνμγυκμ έπεη ημ ορειυηενμ εκενγεηαθυ 

πενηεπυμεκμ ακά μμκάδα βάνμοξ απυ μπμημδήπμηε 

άιιμ γκςζηυ θαφζημμ, (120,7 KJ/gr) θαη πενίπμο 3 

θμνέξ μεγαιφηενμ απυ αοηυ ηεξ ζομβαηηθήξ 

βεκδίκεξ.  

 Ηάκεη θαζανή θαφζε. Όηακ θαίγεηαη με μλογυκμ 

πανάγεη μυκμ κενυ θαη ζενμυηεηα. Όηακ θαίγεηαη με 

ημκ αημμζθαηνηθυ αένα, μ μπμίμξ απμηειείηαη 

πενίπμο απυ 68% άδςημ, πανάγμκηαη επίζεξ μενηθά 

μλείδηα ημο αδχημο ζε αμειεηέμ ςζηυζμ βαζμυ.  

 Γηα ημ ιυγμ υηη θάκεη θαζανή θαφζε δε ζομβάιεη ζηε 

μυιοκζε ημο πενηβάιιμκημξ. Πμ πμζυ ημο κενμφ πμο 

πανάγεηαη θαηά ηε θαφζε είκαη ηέημημ χζηε κα 

ζεςνείηαη επίζεξ αμειεηέμ θαη με ηθακυ επμμέκςξ κα επηθένεη θάπμηα θιημαημιμγηθή 

αιιαγή δεδμμέκεξ αθυμα θαη μαδηθήξ πνήζεξ. 

 Γίκαη ημ ίδημ αθίκδοκμ υζμ ε βεκδίκε, ημ πεηνέιαημ diesel ή ημ θοζηθυ αένημ. Πμ οδνμγυκμ 

μάιηζηα είκαη ημ ιηγυηενμ εφθιεθημ ζε απμοζία αένα με ζενμμθναζία αοζυνμεηεξ 

ακάθιελεξ ημοξ 585oC (230~480oC ε ακηίζημηπε ηεξ βεκδίκεξ).  

 Ιπμνεί κα ζομβάιεη ζηε μείςζε ημο νοζμμφ θαηακάιςζεξ ηςκ πενημνηζμέκςκ θοζηθχκ 

θαοζίμςκ.   Ακ θαη ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ αοηά ηα ίδηα θαφζημα πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ 

παναζθεοή οδνμγυκμο ημ εκενγεηαθυ υθειμξ είκαη μεγάιμ. Ιάιηζηα ε πημ ζομθένμοζα 

μηθμκμμηθά αοηή ηε ζηηγμή μέζμδμξ παναζθεοήξ οδνμγυκμο βαζίδεηαη ζηε μεηαηνμπή ημο 

μεζακίμο ημο θοζηθμφ αενίμο.  

 Ιπμνεί κα παναζθεοαζηεί με πάνα πμιιέξ μεζυδμοξ ζε μπμηαδήπμηε πχνα θαη ζε 

μπμημδήπμηε μένμξ θη επμμέκςξ μπμνεί κα βμεζήζεη ζηεκ ακάπηολε 

απμθεκηνμπμηεμέκςκ ζοζηεμάηςκ παναγςγήξ εκένγεηαξ. Αοηυ ζα ςθειήζεη θηςπυηενα 

θαη ιηγυηενμ ακαπηογμέκα θνάηε ηα μπμία ζήμενα ελανηχκηαη εκενγεηαθά απυ άιια 

ηζπονυηενα. Γπηπιέμκ, ε πενίπηςζε δοζιεηημονγίαξ εκυξ ζοζηήμαημξ παναγςγήξ 

εκένγεηαξ δε ζα επενεάζεη ηε ιεηημονγία ηςκ άιιςκ.  

 Γιάπηζηεξ εθπμμπέξ νφπςκ. Ννμζηαζία ηεξ αημυζθαηναξ, θηιηθυξ πνμξ ημ πενηβάιιμκ 

ειεθηνηζμυξ  

 Μη θορέιεξ δεκ έπμοκ θηκεηά μένα. Ήζοπε ιεηημονγία θαη μηθνή ζοκηήνεζε. 
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 Ιεγάιε απυδμζε ζηεκ μεηαηνμπή ειεθηνηζμμφ ηεξ ηάλεξ ημο 40-65% . Γλμηθμκυμεζε 

εκένγεηαξ. 

 Πμ αένημ οδνμγυκμ είκαη 14 θμνέξ ειαθνφηενμ απυ ημκ αένα θαη γηα αοηυ δηαπέεηαη 

ηαπέςξ ζηεκ αημυζθαηνα ζηεκ πενίπηςζε εκυξ αηοπήμαημξ.  

Ιεημκεθηήμαηα 

 Οε υηη αθμνά ηχνα ηα μεημκεθηήμαηα ζηε πνήζε ημο οδνμγυκμο ςξ θαφζημμ, ηα 

πενηζζυηενα έπμοκ κα θάκμοκ με ηεκ ειιηπή ζεμενηκή οπμδμμή θαη απμηειμφκ θονίςξ 

ηεπκηθά πνμβιήμαηα ηα μπμία ακαδεημφκ ιφζε.  

 Πμ οδνμγυκμ είκαη πμιφ ειαθνφ, ζομπίεζε μεγάιεξ πμζυηεηαξ οδνμγυκμο ζε μηθνμφ 

μεγέζμοξ δελαμεκή είκαη δφζθμιε ιυγς ηςκ ορειχκ πηέζεςκ πμο πνεηάδμκηαη γηα κα 

επηηεοπζεί ε ογνμπμίεζε.  

 Ρπάνπεη έιιεηρε μνγακςμέκμο δηθηφμο δηακμμήξ. Έηζη ε ηημή ημο είκαη ζπεηηθά ορειή ζε 

ζφγθνηζε με αοηή ηεξ βεκδίκεξ ή ημο πεηνειαίμο  

 Πμ οδνμγυκμ ζεςνείηαη πενηζζυηενμ αζθαιέξ απυ μπμημδήπμηε άιιμ θαφζημμ, υμςξ 

θάης απυ ζογθεθνημέκεξ ζοκζήθεξ μπμνεί κα γίκεη ελαηνεηηθά επηθίκδοκμ, (μπμνεί κα 

εθημπίζεη ημ μλογυκμ εκυξ πχνμο θαη κα δνάζεη ςξ αζθολημγυκμ).  

 Μη ηημέξ ηςκ θορειχκ θαοζίμμο είκαη αθνηβέξ θαη επηπιέμκ ε ηεπκμιμγία ημοξ δε μπμνεί 

κα ζεςνεζεί μιμθιενςηηθά αληυπηζηε ιυγς ηεπκηθχκ πνμβιεμάηςκ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 

ΦΡΘΘΑ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 
    Α. ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ-ΞΡΝΑΚΟΕ 

      

Φύιιμ Γνγαζίαξ 1. 

 

1. Νενηβάιιμκ είκαη υια ηα ελςηενηθά ενεζίζμαηα πμο 

πνμένπμκηαη απυ ημ ζφκμιμ ηςκ 

____________________ θαη ηςκ 

____________________ ζημηπείςκ πμο επηδνμφκ ζε 

έκα μνγακηζμυ θαη θαζμνίδμοκ ηεκ ακάπηολή ημο.  

2. Φοζηθυ πενηβάιιμκ  μπμνεί κα ζεςνεζεί ημ ζφκμιμ ηςκ μνγακηζμχκ ημο πιακήηε 

υπςξ είκαη μη θοηηθμί, μη ____________________, μη μφθεηεξ θ.α, θαη ημ ζφκμιμ 

ηςκ αβημηηθχκ ζημηπείςκ υπςξ είκαη ηα ακυνγακα ζημηπεία, μη 

____________________ εκχζεηξ, μ ήιημξ θαζχξ θαη μη ζπέζεηξ θαη 

αιιειεπηδνάζεηξ  πμο ακαπηφζζμκηαη μεηαλφ ημοξ. 

3. Πμ μηθμζφζηεμα είκαη μηα μνγακςμέκε εκυηεηα έμβηςκ υκηςκ θαη 

____________________ ζημηπείςκ ηα μπμία ακηαιιάζμοκ μεηαλφ ημοξ οιηθά θαη 

πιενμθμνία, ηνμθμδμημφμεκα απυ μηα πεγή ____________________.  

4. Ηάζε μηθμζφζηεμα απμηειείηαη απυ ημ αβημηηθυ θαη ημ βημηηθυ μένμξ. Πμ 

αβημηηθυ μένμξ απανηίδεηαη απυ ηε ιηζυζθαηνα (ζηενευξ θιμηυξ ηεξ 

γεξ), ηεκ ____________________ (ημ κενυ ζηεκ ογνή ημο θάζε) θαη 

ηεκ αημυζθαηνα. Πμ βημηηθυ μένμξ ακηηπνμζςπεφεη ημ 

____________________ μένμξ ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη μπμνεί κα 

εκημπίδεηαη ζε ημήμαηα θαη ηςκ ηνηχκ αβημηηθχκ μενχκ. Απανηίδεηαη 

απυ ημοξ παναγςγμφξ, ημοξ ____________________ θαη ημοξ 

____________________ . 

5. Μη __________________ πμο θαηά θφνημ ιυγμ είκαη ηα πνάζηκα θοηά, είκαη μη 

μνγακηζμμί πμο θςημζοκζέημοκ, δειαδή δεζμεφμοκ ηεκ __________________ 

εκένγεηα θαη ηε μεηαηνέπμοκ ζε __________________ εκένγεηα οπυ ηε μμνθή 

μνγακηθχκ εκχζεςκ.  

6. Αημμζθαηνηθή νφπακζε είκαη ε πανμοζία 

____________________ ζηεκ αημυζθαηνα, δειαδή ε 

ζογθέκηνςζε  θάζε είδμοξ μοζηχκ, ζμνφβμο, αθηηκμβμιίαξ ή 

άιιςκ μμνθχκ ____________________ζε πμζυηεηα θαη 

δηάνθεηα πμο μπμνμφκ κα δηαηανάλμοκ ηεκ μηθμιμγηθή ηζμννμπία.  

7. Πμ θςημπεμηθυ κέθμξ πανμοζηάδεηαη υηακ επηθναημφκ ορειέξ  

____________________, μεγάιε ειημθάκεηα, μηθνή ζπεηηθά ογναζία θαη ορειή 

ζογθέκηνςζε ____________________ ημο αδχημο, ____________________ 

ημο άκζναθα θαη οδνμγμκάκζναθεξ.  
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8. Μη πνςημγεκείξ νφπμη εθπέμπμκηαη απυ ηηξ δηάθμνεξ πεγέξ ζηεκ αημυζθαηνα, μη 

ζεμακηηθυηενμη είκαη ηα ____________________ ζςμαηίδηα υπςξ ζθυκε, θαπκυξ, 

ζςμαηίδηα βανέςκ μεηάιιςκ, ημ ____________________ ημο ζείμο, ημ 

μμκμλείδημ ημο ____________________ , μη οδνμγμκάκζναθεξ θ.ι.π 

9. Μη δεοηενμγεκείξ νφπμη ζπεμαηίδμκηαη ζηεκ αημυζθαηνα απυ ημοξ πνςημγεκείξ με 

____________________ ακηηδνάζεηξ πμο γίκμκηαη είηε μεηαλφ ημοξ είηε με ηα 

θοζηθά ζοζηαηηθά ηεξ αημυζθαηναξ με ζομμεημπή ημο ____________________ 

θςηυξ, ηεξ ζενμμθναζίαξ θαη ηεξ ογναζίαξ. Οεμακηηθυηενμη είκαη ημ μμκμλείδημ ημο 

____________________, ημ ____________________ ημο αδχημο, θαη ημ 

υδμκ. 

10. Μη ημληθμί νφπμη υπςξ ημ ανζεκηθυ θαη μ αμίακημξ 

πνμένπμκηαη απυ ____________________ 

βημμεπακίεξ θαη μηθμδμμηθά οιηθά. Ννμθαιμφκ 

____________________ πνμβιήμαηα θαη 

ζπεηίδμκηαη με γεκεηηθέξ ____________________, 

ζηεηνχζεηξ θαη θανθηκμπάζεηεξ, ζε ορειέξ 

ζογθεκηνχζεηξ επηθένμοκ ζάκαημ. 

 

 

      

Φύιιμ Γνγαζίαξ 2. 

 

 Ηαζεμενηκά πενπαηάξ ζε πενημπέξ ηεξ πυιεξ, αιιά πημ ηαπηηθά ζηε γεηημκηά ζμο. 

Ναναηήνεζε με πνμζμπή ηηξ παναθάης εηθυκεξ θαη ζημ πιαίζημ ηεξ θάζε εηθυκαξ βάιε  

ακ ζοκακηάξ υ,ηη δείπκμοκ μη εηθυκεξ. 

 Ακ ζηε γεηημκηά ζμο οπάνπμοκ θαη άιιεξ πεγέξ νφπακζεξ μπμνείξ κα ηηξ 

ζομπιενχζεηξ.  

 

 

 

 

  

 

 

           

 Βημμεπακίεξ          Οθμοπηδυημπμξ                   Ηαοζαένηα 

 

Επμνφπακζε            Ξφπακζε οδάηςκ        Απυβιεηα 
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 Αγνμηηθά θάνμαθα    Ηαηεδαθίζεηξ    Γγθαηαιεημμέκα θηίνηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αδέζπμηα ζθοιηά   Ηαπκυξ θαοζηήνςκ   Απμννίμμαηα  

 

  

 

Ννυηεηκε ιφζεηξ πμο κμμίδεηξ υηη πνέπεη κα γίκμοκ α) απυ εζέκα, β) απυ ημοξ 

γείημκεξ, γ) απυ ηεκ Δεμμηηθή ανπή,  δ) απυ δηάθμνμοξ θμνείξ ηεξ πυιεξ (ππ. 

μηθμιμγηθά ζςμαηεία) 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 Γνάρε μηα επηζημιή πνμξ ημ Δεμμηηθυ Οφμβμοιμ γηα ηα πενηβαιιμκηηθά πνμβιήμαηα 

πμο ακηημεηςπίδεη ε γεηημκηά ζμο θαη πμο θαηά ηε γκχμε ζμο είκαη ημ/ηα πημ ζεμακηηθά 

γηα ζέκα, ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ πμο ζαξ παναηίζεηαη. 

[Πμ όκμμά ζαξ] 
[Δηεύζοκζε] 
[Δηεύζοκζε 2] 
[Παπ. θώδ. Νόιε, Κμμόξ] 
[Πειέθςκμ] 
[Δ/κζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο] 

Μθηχβνημξ 17, 2006 

[Όκμμα παναιήπηε] 

[Πίηιμξ] 

[Δηεύζοκζε] 

[Νόιε, Κμμόξ  Π.Η.] 

Αγαπεηέ/-ή [Όκμμα παναιήπηε]: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________ 

Ιε ηημή, 

[Πμ όκμμά ζαξ] 
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1. Ε μπάια ζηε ζέζε Α έπεη ____________________ 

εκένγεηα ε ηημή ηεξ είκαη ____________________ εκχ  ε θηκεηηθή 

ηεξ εκένγεηα είκαη μεδέκ. Όηακ ε μπάια θηάζεη ζημ ζεμείμ Β μένμξ 

ηεξ ____________________ εκένγεηαξ έπεη μεηαηναπεί ζε 

____________________ εκένγεηα. Οημ ζεμείμ Γ υιε ε 

____________________ εκένγεηα έπεη μεηαηναπεί ζε 

____________________ εκένγεηα θαη έπεη μέγηζηε ηημή.  Πμ 

άζνμηζμα ηεξ ____________________ εκένγεηαξ θαη ηεξ 

____________________εκένγεηαξ  πμο έπεη έκα ζχμα ζε θάζε 

πνμκηθή ζηηγμή μκμμάδεηαη __________________ εκένγεηα θαη 

μπμνμφμε κα ζεςνήζμομε υηη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ηεξ 

ζθαίναξ παναμέκεη ζηαζενυ 

 

 

 

 Β. ΓΚΓΞΓΓΖΑ  

ΙΕΑΚΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 

 

      Φύιιμ Γνγαζίαξ 1 

 

 

Θέζε Α! 
   
 
 
 
   Θέζε Β! 
 
 
 
 
 
Θέζε Γ! 

 
 

 
 

2. Πμ ζφκμιμ ηεξ εκένγεηαξ ζε έκα θιεηζηυ ζφζηεμα παναμέκεη 

ζηαζενυ. Όμςξ μπμνεί κα ____________________ ζηηξ 

δηάθμνεξ ____________________ πμο έπεη. Ηονηυηενεξ 

απυ αοηέξ είκαη ε ____________________ (ε εκένγεηα πμο 

έπεη μηα μπαηανία), ε ____________________ (ε εκένγεηα 

εκυξ ιαμπηήνα), ε ____________________ (ε εκένγεηα ημο 

ήιημο).  

 

 

3. Όηακ αθήζμομε ειεφζενε ηεκ ηεκηςμέκε  πμνδή εκυξ ηυλμο ε 

____________________ εκένγεηα ηεξ πμνδήξ 

μεηαηνέπεηαη ζε ____________________ εκένγεηα Απυ 

ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ζομπεναίκμομε υηη ε 

____________________ ημο βέιμοξ υηακ εγθαηαιείπεη ημ ηυλμ είκαη ίζε με ηεκ 

ανπηθή ____________________ εκένγεηα ηεξ ηεκηςμέκεξ πμνδήξ.  

 

 

4. Πεκ εκένγεηα ηε μεηνάμε με δηάθμνεξ ____________________, υπςξ ημ Joule, ε 

ζενμίδα (cal), ε θηιμβαηχνα (KWh), Βνεηακηθή ζενμηθή μμκάδα (BTU).  1 cal=4,184 

Joule, 1KWh = 36*105 Joule (860kcal πενίπμο).  
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5. Ε ζενμίδα (cal) είκαη ε πμζυηεηα ηεξ ζενμηθήξ εκένγεηαξ 

(ζενμυηεηαξ) ε μπμία ____________________ ηε 

ζενμμθναζία   1gr κενμφ θαηά 1μC (14,5μ – 15,5μ). Ε 

πηιημζενμίδα (1 kcal) είκαη ίζε με 

____________________  cal. Όηακ ιέμε υηη έκαξ 

άκζνςπμξ πνεηάδεηαη 1500 ζενμίδεξ εκκμμφμε υηη 

πνεηάδεηαη 1500kcal. 

 

 

6. Ιηα ιάμπα πονάθηςζεξ ηςκ 50watt ακ ιεηημονγήζεη γηα 10 

χνεξ ζα θαηακαιχζεη ειεθηνηθή εκένγεηα 

____________________ KWh. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.  ΙΓΠΑΠΞΜΝΓΟ-ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 
      

     Φύιιμ Γνγαζίαξ 1. 

 

1. Κα ζομπιενςζεί ε εκένγεηα ηεξ μμνθήξ Β! ε μπμία ιαμβάκεηαη απυ ηεκ μεπακή ιυγς 

μεηαηνμπήξ ηεξ Ιεπακηθήξ εκένγεηαξ. 

Γ
κέ

νγ
εη
α 

μμ
νθ

ήξ
 Α

! 
(Ι

επ
ακ

ηθ
ή)

 

Ιεπακή Γκένγεηα μμνθήξ Β! 

Ιμπιόξ-Πνμπαιία 
 

 
_____________________ 

Ακηιία Θενμόηεηαξ 
 _____________________ 

Γεκκήηνηα 

_____________________ 
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2. Κα ζομπιενςζεί ε εκένγεηα ηεξ μμνθήξ Β! ε μπμία ιαμβάκεηαη απυ ηεκ μεπακή ιυγς 

μεηαηνμπήξ ηεξ εμηθήξ εκένγεηαξ. 

 

Γ
κέ

νγ
εη
α 

μμ
νθ

ήξ
 Α

! 
(

εμ
ηθ
ή)

 

Ιεπακή Γκένγεηα μμνθήξ Β! 

Ιύεξ 
 _____________________ 

Ηαύζημα 
 _____________________ 

Ιπαηανία 
 _____________________ 

εμηθή ακηίδναζε 

 

_____________________ 

εμηθή θςηαύγεηα 
 _____________________ 

 

 

      

Φύιιμ Γνγαζίαξ 2. 

 

3. Κα ζομπιενςζεί ε εκένγεηα ηεξ μμνθήξ Β! ε μπμία ιαμβάκεηαη απυ ηεκ μεπακή ιυγς 

μεηαηνμπήξ ηεξ Θενμηθήξ εκένγεηαξ. 

 

Γ
κέ

νγ
εη
α 

μμ
νθ

ήξ
 Α

! 
 (
Θ
εν

μη
θή

) 

Ιεπακή Γκένγεηα μμνθήξ Β! 

Αημμμεπακή 
 _____________________ 

Νονόιοζε 
 _____________________ 

Φμύνκμξ 
 _____________________ 
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Θενμμδεύγμξ 
 _____________________ 

Θαμπηήναξ πονάθηςζεξ 
 _____________________ 

4. Κα ζομπιενςζεί ε εκένγεηα ηεξ μμνθήξ Β! ε μπμία ιαμβάκεηαη απυ ηεκ μεπακή ιυγς 

μεηαηνμπήξ ηεξ Ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. 

 

Γ
κέ

νγ
εη
α 

μμ
νθ

ήξ
 Α

! 
 (
Θ
εν

μη
θή

) 

Ιεπακή Γκένγεηα μμνθήξ Β! 

Ειεθηνηθόξ 
θηκεηήναξ 
 

_____________________ 

Σεζηηένα 

_____________________ 

Ιεηαζπεμαηηζηήξ 
 _____________________ 

Ειεθηνόιοζε 
 _____________________ 

Θαμπηήναξ θζμνηζμμύ 
 _____________________ 

 

      

Φύιιμ Γνγαζίαξ 3. 

 

5. Κα ζομπιενςζεί ε εκένγεηα ηεξ μμνθήξ Β! ε μπμία ιαμβάκεηαη απυ ηεκ μεπακή ιυγς  

μεηαηνμπήξ ηεξ Αθηηκμβμιίαξ 

Γ
κέ

νγ
εη
α 

μμ
νθ

ήξ
 Α

! 
 

(Α
θη

ηκ
μβ

μι
ία
) 

Ιεπακή Γκένγεηα μμνθήξ Β! 

Φςημγναθία 
 _____________________ 

Ξαδηόμεηνμ 

_____________________ 
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Ειηαθόξ Θενμμζίθςκαξ 
 _____________________ 

Φςημθύηηανμ 
 _____________________ 

Laser 
 _____________________ 

6. Κα ζομπιενςζεί ε εκένγεηα ηεξ μμνθήξ Β! ε μπμία ιαμβάκεηαη απυ ηεκ μεπακή ιυγς  

μεηαηνμπήξ ηεξ Νονεκηθήξ Γκένγεηαξ. 

 

Γ
κέ

νγ
εη
α 

μμ
νθ

ήξ
 Α

! 
Ν

ον
εκ

ηθ
ή)

 Ιεπακή Γκένγεηα μμνθήξ Β! 

Αημμηθή βόμβα 
 

 
_____________________ 

Νονεκηθόξ ακηηδναζηήναξ 

 

_____________________ 

Ήιημξ 

_____________________ 

 

 

Δ. ΙΕ ΑΚΑΚΓΩΟΖΙΓΟ ΝΕΓΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 
    

Φύιιμ Γνγαζίαξ 

 

1. Μη θαφζημεξ απμιηζςμέκεξ φιεξ μκμμάδμκηαη θαη με 

____________________ πεγέξ εκένγεηαξ, πνεζημμπμημφκηαη 

απυ ηυηε πμο μ άκζνςπμξ ηςκ ζπειαίςκ πνεζημμπμημφζε ημκ 

____________________ γηα κα δεζηαζεί. Μ πημ μεγάιμξ 

θαηακαιςηήξ ____________________ είκαη ηα ενγμζηάζηα 

παναγςγήξ ____________________ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. 

Οημοξ πχνμοξ ελυνολεξ παναηενείηαη οπμβάζμηζε 

____________________ θαη αημμζθαηνηθή 

____________________.Οημοξ πχνμοξ παναγςγήξ εκένγεηαξ πανμοζηάδεηαη έκημκε 

____________________ νφπακζε θαη πνμβιήμαηα δηάζεζεξ ηεξ 

____________________ ιυγς ηεξ θαφζεξ. 
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2. Πμ πεηνέιαημ είκαη μνοθηυ ογνυ θαφζημμ θαη απμηειείηαη θονίςξ 

απυ ____________________ . Ννμήιζε απυ οδνυβημοξ 

μνγακηζμμφξ υηακ αοημί βνέζεθακ ζημκ ποζμέκα ηεξ ζάιαζζαξ  

υηακ αοημί εγθιςβίζηεθακ ζε μεγάια βάζε θαη ιυγς ορειχκ 

πηέζεςκ θαη ορειχκ  ____________________ μεηαηνάπεθακ 

ζε πεηνέιαημ. Οημοξ πχνμοξ ελυνολεξ παναηενείηαη 

____________________ ημο ημπίμο ηςκ πνήζεςκ Γεξ θαη 

ηςκ ____________________ πυνςκ. Οημοξ πχνμοξ 

επελενγαζίαξ θαη ζημοξ πχνμοξ θαηακάιςζεξ έπμομε επηβάνοκζε ηεξ 

____________________ Ηαηά ηε μεηαθμνά ημο πεηνειαίμο οπάνπεη θίκδοκμξ 

πνυθιεζεξ  ____________________ θαη νφπακζεξ ηεξ ____________________ 

ιυγς δηαννμχκ ή καοαγίςκ. 

 

3. Πμ θοζηθυ αένημ είκαη μίγμα αένηςκ οδνμγμκακζνάθςκ θαη απμηειείηαη θονίςξ απυ 

____________________ , δεκ είκαη ____________________ θαη είκαη θαφζημμ 

πημ θηιηθυ ζημ πενηβάιιμκ. Οήμενα μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ζηεκ παναγςγή 

____________________ εκένγεηαξ θαη ζηεκ παναγςγή ____________________ . 

 

4. Ε πονεκηθή εκένγεηα είκαη ε εκένγεηα ε μπμία ελανηάηαη απυ ηηξ 

δοκάμεηξ πμο ζοκδέμοκ ηα ____________________ ημο πονήκα 

θαη ειεοζενχκεηαη υηακ έκαξ ναδηεκενγυξ 

____________________ υπςξ ημο μονακίμο βμμβανδηζηεί απυ 

____________________ . Γηα ηεκ μεηαηνμπή ηεξ πονεκηθήξ 

εκένγεηαξ ζε ____________________ πνεζημμπμημφκηαη μη 

πονεκηθμί ____________________ .  

 

 

5. Οημοξ πονεκηθμφξ ____________________ γηα ηεκ παναγςγή 

ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ  πνεζημμπμημφκηαη ηα 

____________________ θαφζημα, υπςξ ημ μονάκημ θαη ημ 

ζυνημ. Πα απμζέμαηά ηςκ πονεκηθχκ ζημηπείςκ δεκ 

____________________ θαη ζα ελακηιεζμφκ. 

 

 

6. Οήμενα ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ ηεξ εκένγεηαξ πμο πνεζημμπμηείηαη παγθμζμίςξ 

πνμένπεηαη απυ ____________________ θαφζημα υπςξ ημ πεηνέιαημ, μ άκζναθαξ 

θαη ημ μονάκημ.  Μη πενηβαιιμκηηθέξ επηπηχζεηξ απυ ηε πνήζε με ακακεχζημςκ πεγχκ 

εκένγεηαξ είκαη ζεμακηηθέξ: 
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ΑΖΜΘΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 
Φύιιμ Γνγαζίαξ 

 
1. Μη μεηαθηκήζεηξ ημο αένα, πνμένπμκηαη απυ ηηξ μεηαβμιέξ θαη ηηξ δηαθμνεηηθέξ απυ 

ηυπμ ζε ηυπμ ηημέξ ηεξ αημμζθαηνηθήξ ____________________. Μη δηαθμνεηηθέξ 

ηημέξ ηεξ πίεζεξ μθείιμκηαη ζηε δηαθμνεηηθή ζένμακζε ηεξ 

____________________ θάζε ηυπμο απυ ημκ ήιημ. 

 

2. Ε  αημιηθή εκένγεηα είκαη μμνθή 

____________________ εκένγεηαξ πμο πνεζημμπμίεζε μ 

άκζνςπμξ με ηεκ εθμεηάιιεοζε ηεξ θίκεζεξ ημο ακέμμο. Μ 

άκεμμξ οπήνλε απυ ηηξ πημ παιηέξ θοζηθέξ πεγέξ ____________________ πμο 

αλημπμηήζεθε ςξ θηκεηήνηα δφκαμε ζημοξ ακεμμμφιμοξ θαη ηε 

____________________. Ε ζομβμιή ηεξ ζηηξ ζαιάζζηεξ ζογθμηκςκίεξ έπαηλε 

ζεμακηηθυ νυιμ ζηεκ ελέιηλε ηεξ ακζνςπυηεηαξ. Μη Ανπαίμη Έιιεκεξ ηεκ είπακ 

ζεμπμηήζεη ζημ πνυζςπμ ημο ____________________ ζεμφ ηςκ ακέμςκ.   

 

 

3. Γηα ηεκ αλημπμίεζε ηεξ ____________________ εκένγεηαξ 

ζήμενα πνεζημμπμημφκηαη μη ____________________ με ηηξ 

μπμίεξ μεηαηνέπεηαη ε θηκεηηθή εκένγεηα ζε 

____________________.   

 

4. Ε αημιηθή εκένγεηα είκαη ακελάκηιεηε, αοηυ μθείιεηαη ζημ υηη πάκηα οπάνπμοκ 

ζενμμθναζηαθέξ  ____________________  μεηαλφ ηςκ δηαθυνςκ πενημπχκ ηεξ 

Γεξ έηζη χζηε κα πνμθαιμφκηαη ____________________ . Δειαδή ακήθεη ζηηξ 

____________________ πεγέξ εκένγεηαξ, είκαη θαζανή θαη 

____________________ πνμξ ημ πενηβάιιμκ,  (αθμφ ε μεηαηνμπή ηεξ ζε 

ειεθηνηθή δεκ ημ επηβανφκεη). 

 

ΡΔΞΑΡΘΖΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 
Φύιιμ Γνγαζίαξ 

 
1. Πμ κενυ θάκμκηαξ ημκ "θφθιμ ημο" ζηε θφζε έπεη ___________________ 

εκένγεηα, υηακ βνίζθεηαη ζε πενημπέξ με μεγάιμ ορυμεηνμ, ε μπμία 

μεηαηνέπεηαη ζε ___________________, υηακ ημ κενυ νέεη 

πνμξ παμειυηενεξ πενημπέξ. Ιε ηα ___________________ 

ένγα (οδνμηαμηεοηήναξ, θνάγμα, θιεηζηυξ αγςγυξ πηχζεςξ, 

οδνμζηνυβηιμξ, ειεθηνμγεκκήηνηα, δηχνογα θογήξ) 

εθμεηαιιεουμαζηε ηεκ ___________________ ημο κενμφ γηα 

ηεκ παναγςγή ___________________ εκένγεηαξ.  
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2. Ε οδνμειεθηνηθή εκένγεηα ηαληκμμείηαη ζε ___________________ θαη 

___________________ θιίμαθαξ.  
Μη οδνμειεθηνηθέξ μμκάδεξ μεγάιεξ θιίμαθαξ απαηημφκ ηε δεμημονγία 

___________________ θαη ηενάζηηςκ δελαμεκχκ με 

ζεμακηηθέξ επηπηχζεηξ ζημ άμεζμ πενηβάιιμκ. Ε 

θαηαζθεοή θναγμάηςκ γηα ηε ζογθέκηνςζε κενμφ 

πενημνίδεη ηε μεηαθίκεζε ηςκ ρανηχκ, ηεξ άγνηαξ δςήξ θαη 

επενεάδεη μιυθιενμ ημ ___________________. Πα 

μηθνήξ θιίμαθαξ ζοζηήμαηα ημπμζεημφκηαη δίπια ζε πμηάμηα θαη θακάιηα θαη έπμοκ 

ιηγυηενεξ επηπηχζεηξ ζημ πενηβάιιμκ μηθμζφζηεμα. Ρδνμειεθηνηθέξ μμκάδεξ ιηγυηενεξ ηςκ 

30 MW ζε μέγεζμξ παναθηενίδμκηαη ___________________θιίμαθαξ θαη ζεςνμφκηαη 

ακακεχζημεξ πεγέξ. Πμ γνήγμνα θηκμφμεκμ κενυ μδεγείηαη μέζα απυ ημφκει κα πενηζηνέρεη 

ημονμπίκεξ, δεμημονγχκηαξ έηζη ___________________ εκένγεηα. Ιηα γεκκήηνηα 

μεηαηνέπεη αοηή ηεκ εκένγεηα ζε ___________________. Δηαθμνεηηθά απυ υηη ζομβαίκεη 

με ηα μνοθηά θαφζημα, ημ κενυ δεκ απνεζηεφεηαη θαηά ηεκ παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ 

θαη μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί θαη γηα άιιμοξ ζθμπμφξ.  

Ε μεηαηνμπή ηεξ εκένγεηαξ ηςκ οδαημπηχζεςκ με ηε πνήζε οδναοιηθχκ ημονμπίκςκ 

πανάγεη ηεκ ___________________ εκένγεηα ε μπμία ζοκήζςξ πνεζημμπμηείηαη μυκμ 

ζομπιενςμαηηθά με άιιεξ ζομβαηηθέξ πεγέξ ___________________, ζε χνεξ αηπμήξ.  

 
3. Πμ μεγάιμ θυζημξ 

___________________ 

θναγμάηςκ θαη ελμπιηζμμφ ηςκ 

ζηαζμχκ ειεθηνμπαναγςγήξ, υπςξ 

θαη μ πμιφξ πνυκμξ πμο απαηηείηαη 

μέπνη ηεκ απμπενάηςζε ημο ένγμο, ε 

έκημκε ___________________ 

αιιμίςζε ζηεκ πενημπή ημο 

ηαμηεοηήνα,  εκδεπυμεκε μεηαθίκεζε 

πιεζοζμχκ, 

___________________ πενημπχκ, 

ε αιιαγή ζηε πνήζε γεξ, ζηε πιςνίδα 

θαη ___________________ πενημπχκ αιιά θαη ημο ημπηθμφ θιίμαημξ, ε πιήνςζε 

ηαμηεοηήνςκ με θενηέξ φιεξ θαη ε αφλεζε ζεηζμηθήξ επηθηκδοκυηεηαξ απμηειμφκ 

μεημκεθηήμαηα ηεξ οδναοιηθήξ εκένγεηαξ.   
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ΕΘΖΑΗΕ ΓΚΓΞΓΓΖΑ 
Φύιιμ Γνγαζίαξ 

 

1. Ε θανδηά εκυξ εκενγεηηθμφ ειηαθμφ ζοζηήμαημξ είκαη μ ____________________ 

ζοιιέθηεξ , ημπμζεηείηαη ζοκήζςξ ζηηξ ηανάηζεξ ηςκ ζπηηηχκ. Πμ πημ απιυ θαη 

δηαδεδμμέκμ ζήμενα ____________________ ειηαθυ 

ζφζηεμα ζένμακζεξ κενμφ είκαη μ γκςζηυξ μαξ 

____________________ ζενμμζίθςκαξ  

 

2. Ιε ηε βμήζεηα παναβμιηθχκ 

____________________ δίζθςκ, ε ειηαθή 

__________________ μπμνεί κα ζογθεκηνςζεί 

ζημ εζηηαθυ ζεμείμ 600-2000 θμνέξ πενηζζυηενμ 

απυ ηε ζοκήζε θαη ε ζενμμθναζία κα ακέιζεη 

ζημοξ 800-1500°C, ε ζενμυηεηα ζοιιέγεηαη, 

πανάγεηαη οπένζενμμξ αημυξ, μ μπμίμξ ζηε 

ζοκέπεηα μδεγείηαη γηα θίκεζε 

____________________ .  

 

3. Πα παζεηηθά ___________________ 

ζοζηήμαηα είκαη ηα θαηάιιεια ζπεδηαζμέκα θαη 

ζοκδοαζμέκα δμμηθά ζημηπεία ηςκ μηθμδμμηθχκ θαηαζθεοχκ πμο οπμβμεζμφκ ηεκ 

θαιφηενε άμεζε ή έμμεζε εθμεηάιιεοζε ηεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ γηα ηε 

__________________ ηςκ θηενίςκ ημ ____________________θαη γηα ημ 

δνυζηζμα ημοξ ημ __________________ . Ε ανπή ιεηημονγίαξ ηςκ παζεηηθχκ 

ζοζηεμάηςκ ζένμακζεξ βαζίδεηαη ζημ θαηκυμεκμ ημο __________________ εκχ ηα 

παζεηηθά ζοζηήμαηα δνμζηζμμφ βαζίδμκηαη ζηεκ __________________ ημο θηενίμο. 

Έκα θηήνημ πμο πενηιαμβάκεη παζεηηθά ζοζηήμαηα ζένμακζεξ, δνμζηζμμφ ή αθυμε θαη 

θοζηθμφ θςηηζμμφ, θαηαζθεοαζμέκμ ελανπήξ ή ηνμπμπμηεμέκμ, μκμμάδεηαη 

__________________ . 
 
 
4. Ιενηθά οιηθά, υπςξ ημ πονίηημ με πνυζμηλε άιιςκ ζημηπείςκ γίκμκηαη 

__________________ , έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα δεμημονγμφκ 

__________________ δοκαμηθμφ υηακ θςηίδμκηαη θαη θαηά ζοκέπεηα κα πανάγμοκ 

ειεθηνηθυ νεφμα. Ε __________________ πμο πανάγεηαη με αοηυ ημκ ηνυπμ, 

απμζεθεφεηαη ζε __________________ .  

 

5. Οηα ζεμακηηθά πιεμκεθηήμαηα ηςκ ειηαθχκ ζοζηεμάηςκ 

ζομπενηιαμβάκεηαη   ε μεδεκηθή 

___________________ , αλημπηζηία θαη μεγάιε 

δηάνθεηα δςήξ, απελάνηεζε απυ ηνμθμδμζία 

___________________ ηεξ εκένγεηαξ, 

___________________ θυζημξ παναγςγήξ εκένγεηαξ. 
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6. Ιεημκέθηεμα είκαη ημ ___________________ θυζημξ θαηαζθεοήξ, πνυβιεμα ζηεκ 

___________________ ηεξ εκένγεηαξ. 

 

 

ΓΓΩΘΓΞΙΖΑ-ΓΚΓΞΓΓΖΑ ΩΗΓΑΚΩΚ 
Φύιιμ Γνγαζίαξ 

 

1. Ε Γεςζενμηθή εκένγεηα πνμένπεηαη απυ ημ ____________________ηεξ γεξ θαη 

εμθακίδεηαη με μμνθή ζενμμφ κενμφ ή ____________________ .  

Γίκαη ήπηα θαη ζπεηηθά ακακεχζημε πεγή ____________________ . 

Μη γεςζενμηθέξ πενημπέξ ζοπκά εκημπίδμκηαη απυ ηεκ πανμοζία 

____________________ πεγχκ.  

 

2. Ε ζένμακζε ζενμμθεπίςκ μπμνεί κα γίκεη με πνήζε ηεξ 

____________________ εκένγεηαξ υπςξ επίζεξ μπμνεί κα 

πνεζημμπμηεζεί θαη ζηηξ ____________________.  Οηηξ πενηπηχζεηξ γεςζενμηθχκ 

νεοζηχκ ορειήξ ζενμμθναζίαξ (>150°C) μπμνεί κα γίκεη παναγςγή  ειεθηνηθμφ νεφμαημξ με 

ηεκ ____________________ αημμφ. 

 

3. Ε ελμηθμκυμεζε ____________________  ιυγς   μείςζεξ  εηζαγςγχκ πεηνειαίμο 

θαη ε θαζανυηενε ____________________ είκαη πιεμκεθηήμαηα απυ ηε πνήζε ηεξ 

γεςζενμίαξ. Ομβανυ μεημκέθηεμα είκαη ε ____________________ γεςζενμηθχκ 

νεοζηχκ ζημ πενηβάιιμκ. 

 

4. Ε εθμεηάιιεοζε ηεξ εκένγεηαξ ηεξ 

ζάιαζζαξ μπμνεί κα γίκεη απυ ηα 

________________ απυ ηηξ μηθνέξ θαη μεγάιεξ 

παιίννμηεξ θαη ηηξ ____________________ 

δηαθμνέξ ημο κενμφ.  

 

 

5. Ε ____________________ εκένγεηα ηςκ ςθεακχκ μπμνεί κα αλημπμηεζεί με ηεκ 

εθμεηάιιεοζε ηεξ δηαθμνάξ ____________________ μεηαλφ ημο ζενμυηενμο 

επηθακεηαθμφ κενμφ θαη ημο ____________________ κενμφ ημο ποζμέκα.  

 

6. Ε δοκαηυηεηα παναγςγήξ ____________________ με ειεθηνυιοζε απυ 

ζαιαζζηκυ κενυ (θαφζημμ ημο μέιιμκημξ) είκαη ημ πημ ζεμακηηθυ πιεμκέθηεμα απυ ηεκ 

εθμεηάιιεοζε ηεξ εκένγεηαξ ηςκ ςθεακχκ. 

 

7. Οεμακηηθυ μεημκέθηεμα είκαη ημ θυζημξ ____________________ ηεξ εκένγεηαξ. 
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