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Ενότητες
• Τι είναι ενέργεια, μορφές ενέργειας
• Πηγές ενέργειας
• Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη χρήση 

ενέργειας
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες 

καινοτόμες πηγές ενέργειας
• Έρευνα με ερωτηματολόγια και άλλες δράσεις
• Τρόποι εξοικονόμησης στην καθημερινή ζωή
• Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος



Ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που προκαλεί 
τις διάφορες μεταβολές στη φύση. 

Ενέργεια:   εν + έργο

δηλαδή, είναι η εσωτερική ικανότητα ενός   
σώματος  να παράγει κάποιο έργο. 

Ο άνθρωπος περπατάει,  τα αυτοκίνητα κινούνται,  
ένα φυτό αναπτύσσεται, όλα  οφείλονται στην 
ύπαρξη ενέργειας.



• Είναι το  “ πυρ το αείζωον ”, 
σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, καθώς 
δεν καταστρέφεται, ενώ όλα γύρω 
μεταβάλλονται, “τα πάντα ρει”.

• Το “ πυρ ” επανέρχεται στο 
προσκήνιο τον 17ο αιώνα και 
ονομάζεται    “ ενέργεια ” από τον 
Γαλιλαίο.



  Από φυσική άποψη διακρίνονται δύο 
είδη ή πρωταρχικές μορφές ενέργειας. 

•  Κινητική ενέργεια, είναι η ενέργεια 
   που έχει ένα σώμα όταν κινείται.

•  Δυναμική ενέργεια, είναι η ενέργεια  
που έχει ένα  σώμα όταν βρίσκεται 
σε κάποια θέση (πχ. ένα σώμα σε 
κάποιο ύψος), ή σε κάποια κατάσταση
 (πχ. το τεντωμένο τόξο).



• Στην καθημερινή μας ζωή, με την  ενέργεια 
φωτίζουμε, θερμαίνουμε ή δροσίζουμε το σπίτι 
μας, μαγειρεύουμε το φαγητό μας. 

• Τα αυτοκίνητά μας κινούνται με την ενέργεια που 
τους δίνουν τα καύσιμα  ή ο ηλεκτρισμός. 

• Όλες οι μορφές ενέργειας που 
χρησιμοποιούμε,  ανάγονται 

   στην κινητική και την δυναμική 
   και είναι οι εξής:



Θερμική ενέργεια
• Θερμική ενέργεια είναι το σύνολο  της  

κινητικής ενέργειας των σωματιδίων που 
αποτελούν τα υλικά σώματα, καθώς αυτά 
κινούνται στο εσωτερικό τους. 

• Θερμότητα  ειδικά είναι η ενέργεια που ρέει 
από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα.



Ηλεκτρική ενέργεια
   Ηλεκτρική ονομάζεται η ενέργεια που 

μεταφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα και 
οφείλεται στην κίνηση των ηλεκτρονίων.



Χημική ενέργεια
• Χημική ονομάζεται η ενέργεια  που είναι 

αποθηκευμένη στα μόρια των χημικών ουσιών.

• Η χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στα 
καύσιμα ή στα τρόφιμα, ελευθερώνεται με την 
καύση, που είναι μια χημική αντίδραση.



    Πυρηνική ενέργεια

• Πυρηνική ονομάζεται η ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στον πυρήνα των ατόμων και 
ελευθερώνεται κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις.

• Οι αντιδράσεις μπορεί να είναι σχάσης 
(διάσπασης) ή σύντηξης (συνένωσης) των 
πυρήνων.



Φωτεινή ενέργεια

• Φωτεινή ονομάζεται η ενέργεια που 
μεταφέρει το φως.

• Μεταφέρεται ως ορατό ηλεκτρομαγνητικό 
κύμα και αποτελεί μέρος της ηλιακής 
ενέργειας.



• Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το μηδέν και 
δεν  καταστρέφεται. 

• Μπορεί  να μετατρέπεται από μια  μορφή σε άλλη. 

• Μπορεί να μεταφέρεται από το ένα σώμα στο 
άλλο.

• Η συνολική ενέργεια στο Σύμπαν διατηρείται 
σταθερή.

 
• Κατά τις μετατροπές η ενέργεια υποβαθμίζεται σε 

θερμότητα, η οποία δεν μπορεί πλέον να 
αξιοποιηθεί. 



• Αυτό σημαίνει  ότι δεν μπορούμε να 
ανακυκλώνουμε  την ενέργεια.

•  Πρέπει να παράγουμε συνεχώς ενέργεια 
για τις διάφορες ανάγκες μας, 
χρησιμοποιώντας κάποια πηγή ενέργειας. 

• Επομένως η ενέργεια δεν είναι ένα 
ελεύθερο αγαθό, όπως για παράδειγμα ο 
αέρας που αναπνέουμε, αλλά υπάρχει  
κόστος για την παραγωγή και την 
κατανάλωσή της.



Ο ήλιος: πρωταρχική και ανεξάντλητη 
πηγή ενέργειας του πλανήτη μας

• Ο Ήλιος ακτινοβολεί 
αδιάκοπα ενέργεια στο 
σύμπαν, η οποία 
προέρχεται από τις 
πυρηνικές αντιδράσεις  
στο εσωτερικό του.

• Ένα πολύ μικρό μέρος 
της φτάνει στη Γη, 
αρκετό όμως για να 
συντηρεί τη ζωή στον 
πλανήτη μας. 

• Με την βοήθεια της 
ηλιακής ενέργειας 
γίνεται 
φωτοσύνθεση. 



• Με τη φωτοσύνθεση η 
ηλιακή ενέργεια 
μετατρέπεται σε χημική 
που αποθηκεύεται στα 
φυτά, από τα οποία 
προέρχονται τα 
καύσιμά μας όπως το 
πετρέλαιο, τα ξύλα.

• Ο κύκλος του νερού, ο 
άνεμος, τα θαλάσσια 
ρεύματα οφείλονται 
στην ηλιακή ενέργεια.

• Με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, όλες οι 
πηγές ενέργειας 
που 
χρησιμοποιούμε, 
έχουν δημιουργηθεί 
από την ενέργεια 
του Ήλιου, και είναι:



• Μη ανανεώσιμες ή συμβατικές πηγές 
ενέργειας.

• Ανανεώσιμες ή εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ).



Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  Είναι οι πηγές οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
ανανεώσουν σε λογικό, για τον άνθρωπο, 
χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους 
ενέργεια. 

   
   Χρησιμοποιούνται:

 για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια
 για να θερμάνουν τα σπίτια μας
 για να κινήσουν τα αυτοκίνητά μας
 



 Οι μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας περιλαμβάνουν :

 Τα ορυκτά καύσιμα, 

 γαιάνθρακας (κάρβουνο), 
 πετρέλαιο, 
 φυσικό αέριο.

 Την πυρηνική ενέργεια



   Πλεονεκτήματα 
μη ανανεώσιμων 

πηγών

•  Γαιάνθρακας : επάρκεια στην αγορά

•  Πετρέλαιο : αναπτυγμένη τεχνολογία

•  Φυσικό αέριο : σχετικά φιλικό
    προς το περιβάλλον καύσιμο, 
    υψηλής ενεργειακής αξίας

•  Πυρηνική ενέργεια : αφθονία πρώτης ύλης,  
χαμηλό κόστος μεταφοράς πρώτων υλών.

http://ecoboiler.gr/wp-content/uploads/2013/07/oil-gas8.jpg
http://blog.ideales.gr/wp-content/uploads/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F.jpg


• Τα ορυκτά καύσιμα  αναμένεται να εξαντληθούν σε 
λίγες δεκαετίες, με τον ρυθμό που καταναλώνονται. 

• Η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

• Τα πυρηνικά απόβλητα προκαλούν τεράστιο 
πρόβλημα μόλυνσης  του περιβάλλοντος.

Μειονεκτήματα μη 
ανανεώσιμων 

πηγών

https://www.google.gr/url?q=http://opag1gydr.blogspot.com/2013_12_01_archive.html&sa=U&ei=qZ9bU-ChHOmp0QXcloHQAg&ved=0CEoQ9QEwDzg8&sig2=sGoDM0DJ4nB96urpLbGB2Q&usg=AFQjCNHbnQaPCMyJKy03dWqZVjXWvD3i1A


Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

    Είναι οι πηγές οι οποίες τροφοδοτούνται συνεχώς 
με ενέργεια από τον ήλιο με τέτοιους ρυθμούς, 
ώστε να θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. 

   Χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για να παράγουμε κυρίως ηλεκτρική ενέργεια.

    Οι  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι :

https://www.google.gr/url?q=http://www.sunblog.org/diethni-nea/2012/09/%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%258E%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582-7009.html&sa=U&ei=gZZbU63GF-aJ0AWO8YDAAg&ved=0CEwQ9QEwEA&sig2=QdIIG_2HcjfyLig5qSYjHQ&usg=AFQjCNGncsOoP0WIfiyIyHMEMe8-sU-BzA


  Η ηλιακή ενέργεια
  Η αιολική ενέργεια

  Η υδροηλεκτρική ενέργεια
  Η ενέργεια των ωκεανών

  Η βιομάζα
  Η γεωθερμική ενέργεια 



Πλεονεκτήματα 
ανανεώσιμων  

πηγών
• Είναι  φιλικές προς το περιβάλλον, καθαρές πηγές 

ενέργειας. Λέγονται και ήπιες μορφές ενέργειας ή 
πράσινη ενέργεια.

• Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ.

• Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν 
ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του πληθυσμού.

• Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη 
συντήρηση και έχει  μεγάλο χρόνο ζωής.

https://www.google.gr/url?q=http://www.tovima.gr/finance/article/%3Faid%3D463003&sa=U&ei=BJlbU9iUGcao0QWKp4Bo&ved=0CC4Q9QEwATgo&sig2=lg1qWhdKXPd_s4lTtyoY7g&usg=AFQjCNHGisQWZW70Aqqi-RLZWMLVv9lx9Q


 Μειονεκτήματα 
ανανεώσιμων 

πηγών

• Η παροχή και απόδοση εξαρτώνται από την 
εποχή του έτους και το κλίμα της περιοχής.

• Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, 
γι' αυτό  μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν 
συμπληρωματικές πηγές ενέργειας.

https://www.google.gr/url?q=http://ikariaki.gr/rithmisis-gia-tis-ananeosimes-piges-energias-sto-polinomoschedio-tou-ipik/&sa=U&ei=BJlbU9iUGcao0QWKp4Bo&ved=0CEwQ9QEwEDgo&sig2=LixEpePw1A1Pxc2OOBaGQg&usg=AFQjCNFRuI71hz-X8cc0RAYXcrsujX075g


Ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής  και η αύξηση 
του πληθυσμού της 
γης 
απαιτούν διαρκώς 
μεγαλύτερη 
κατανάλωση 
ενέργειας.

 

Η μεγάλη κατανάλωση 
ενέργειας   και     η 
χρήση μη 
ανανεώσιμων πηγών, 
ευθύνονται για  πολλά 
  προβλήματα, όπως:

http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2011/06/exoikonomisi-energeias-metra-ee.jpg
http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2010/07/news-energy-consumption-europe.jpg


Η ανάπτυξη που βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα δεν είναι βιώσιμη, 
αφού αναμένεται να εξαντληθούν σε 
λίγες δεκαετίες.

Το πετρέλαιο σύμφωνα με κάποιες 
εκτιμήσεις θα διαρκέσει για 40-50 
χρόνια ακόμη.

   Εξάντληση 
ενεργειακών πόρων.

  Περιβαλλοντική 
      επιβάρυνση
Η χρήση  συμβατικών καυσίμων 
προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως:

http://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/oil.png


Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη σύγχρονη εποχή είναι 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η  βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 35%, ενώ τα 
νοικοκυριά για το 15%.

Ατμοσφαιρική ρύπανση



Η καύση  των ορυκτών 
καυσίμων ευθύνεται για 
την  αύξηση του 
διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα. 

Αποτέλεσμα είναι η 
υπερθέρμανση του 
πλανήτη λόγω του 
φαινομένου του 
θερμοκηπίου και 
γενικότερα η κλιματική 
αλλαγή. 
   

Φαινόμενο του θερμοκηπίου.



      Κατά την καύση των 
γαιανθράκων και του 
πετρελαίου παράγονται 
αιθάλη (σκόνη 
άνθρακα),  διοξείδιο 
του άνθρακα,  οξείδια 
του αζώτου και του 
θείου. 

    Η αιθάλη και τα αέρια 
αυτά σχηματίζουν την 
αιθαλομίχλη, με 
δυσάρεστα 
αποτελέσματα για την 
υγεία. 

Αιθαλομίχλη



   Όξινη βροχή
 Με την καύση  ορυκτών 
καυσίμων 
δημιουργούνται  οξέα.
 Αυτά δημιουργούν την  
όξινη βροχή, με 
αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση βιοτόπων, 
δασών κτλ.

   Μείωση της στιβάδας 
του όζοντος

   Τόσο τα καυσαέρια και τα 
αέρια απόβλητα των 
εργοστασίων, συντελούν 
στην μείωση του όζοντος.

http://blogs.sch.gr/athanaskg/files/2012/12/trees.jpg


   Πετρελαιοκηλίδες.
   Δημιουργούνται από 

διαρροή πετρελαίου, κατά 
την εξόρυξη ή την 
μεταφορά του.

   Φωτοχημικό νέφος.
   Οφείλεται  στις  εκπομπές 

 αυτοκινήτων και 
βιομηχανιών, λόγω 
καύσης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.



  Θα μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και 
τα άλλα συμβατικά καύσιμα.

  Δεν θα υπάρχει  κίνδυνος έλλειψης, αφού είναι 
πρακτικά ανεξάντλητες.

  Θα περιοριστεί  δραστικά η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, γιατί είναι “καθαρές” πηγές 
ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας φαίνεται να 

είναι η απάντηση, 
γιατί:

http://2.bp.blogspot.com/-3OJOsb86r20/UKwJPSSl48I/AAAAAAAABWE/dfEWHOwHeNg/s1600/11.gif


Στην Ευρώπη γίνεται 
προσπάθεια για μείωση 
της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων και αύξηση 
χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Στην Ελλάδα η  
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας  βασικά 
στηρίζεται  σε μη 
ανανεώσιμες πηγές, 
καθώς χρησιμοποιείται 
κυρίως ο λιγνίτης 
(γαιάνθρακας) και πολύ 
λιγότερο οι 
ανανεώσιμες πηγές.

Παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα (2005) 



Ειδικότερα οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 

αξιοποιούνται ως εξής:



Η ενέργεια του ήλιου μπορεί να 
αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 
στη χώρα μας, καθώς  υπάρχει 
μεγάλη ηλιοφάνεια. 
Η αξιοποίηση γίνεται  με:

• Τα ενεργητικά ηλιακά 
συστήματα

• Τα παθητικά ηλιακά 
συστήματα

• Τα φωτοβολταϊκά 
ηλιακά συστήματα





Ενεργητικά ηλιακά συστήματα
• Το πιο απλό και διαδεδομένο 

σήμερα ενεργητικό ηλιακό 
σύστημα θέρμανσης νερού 
είναι ο ηλιακός 
θερμοσίφωνας.

• Με τον ηλιακό συλλέκτη η 
ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται 
σε θερμική.

• Ως προς την ηλιοθερμική 
ενέργεια η Ελλάδα είναι 
πρωτοπόρος χώρα στην 
Ευρώπη. 



Παθητικά ηλιακά  συστήματα
Τέτοια συστήματα είναι τα  στοιχεία 
ενός κτιρίου, όπως μόνωση, μεγάλα 
παράθυρα, σκίαστρα κλπ. που 
βοηθούν την καλύτερη εκμετάλλευση 
της ηλιακής ενέργειας.

Ένα κτίριο με παθητικά συστήματα 
θέρμανσης, κατασκευασμένο  έτσι
εξαρχής, ονομάζεται “βιοκλιματικό 
κτίριο”. 

   

    Οι στόχοι του 
βιοκλιματικού 
σχεδιασμού είναι:

 Η μέγιστη εκμετάλλευση 
της ηλιακής ενέργειας το 
χειμώνα.

 Η προστασία από τον 
ήλιο και ο δροσισμός το 
καλοκαίρι.

http://blog.ideales.gr/wp-content/uploads/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%99.jpg


Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα
   
  Με τα φωτοβολταϊκά ηλιακά 
συστήματα η ηλιακή 
ακτινοβολία μετατρέπεται 
άμεσα σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

  Στην Ελλάδα η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
φωτοβολταϊκών συστημάτων 
δεν αξιοποιείται αρκετά και 
βρίσκεται περίπου στο 9%. 



Ο άνεμος μπορεί να 
αξιοποιηθεί για την  
παραγωγή ηλεκτρισμού, 
χρησιμοποιώντας 
ανεμογεννήτριες. 

Οι άνθρωποι έχουν 
χρησιμοποιήσει  την 
αιολική ενέργεια εδώ και 
χιλιάδες χρόνια με τους  
ανεμόμυλους. 

Η Δανία κατέχει την 
πρώτη θέση στην 
παγκόσμια παραγωγή.  



• Στην Ελλάδα, μπορεί να 
αναπτυχθεί αρκετά η 
αιολική ενέργεια, καθώς 
πνέουν ισχυροί άνεμοι 
κυρίως στις νησιωτικές και 
παράλιες περιοχές.

• Το 1982 εγκαταστάθηκε από 
τη ΔΕΗ το πρώτο αιολικό 
πάρκο στην Κύθνο.

• Άλλα αιολικά πάρκα έχουν 
κατασκευαστεί στην Άνδρο, 
στην Εύβοια, στη Λήμνο, 
Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην 
Κρήτη.

  
Αιολικό πάρκο



  

• Προέρχεται από την 
εκμετάλλευση της 
δυναμικής ενέργειας των 
υδάτων των ποταμών, 
καθώς αυτά πέφτουν 
από μεγάλο ύψος. 

• Με τα υδροηλεκτρικά 
έργα (υδροταμιευτήρας, 
φράγμα)  και τη χρήση 
γεννήτριας, αυτή η 
ενέργεια μετατρέπεται 
σε ηλεκτρική. 



• Στην Ελλάδα 
υπάρχουν σημαντικές 
υδατοπτώσεις και  
κατάλληλη γεωλογική 
διαμόρφωση. 

• Η υδροηλεκτρική 
ενέργεια  ικανοποιεί 
το 10% των 
ενεργειακών μας 
αναγκών. 

Φράγμα Κρεμαστών
στον Αχελώο



Οι ωκεανοί θα μπορούσαν 
να  προσφέρουν τεράστια 
ποσά ενέργειας. 

Οι τρόποι εκμετάλλευσης 
είναι:

 από τα κύματα 

 τις παλίρροιες

 από τις διαφορές 
θερμοκρασίας του 
νερού 



• Στην Ελλάδα 
υπάρχει σχετικά 
έντονη κυματική 
δραστηριότητα στο 
Αιγαίο Πέλαγος. 

• Σταθμοί κυματικής 
ενέργειας θα 
μπορούσαν να 
παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια 
σε αρκετά νησιά. 

•  Ερευνητικά 
προγράμματα 
εξετάζουν τις 
προοπτικές πρακτικών 
εφαρμογών.

http://www.econews.gr/2009/05/04/marine-energy/


• Βιομάζα είναι το σύνολο 
της ύλης που παράγεται 
από ζωντανούς 
οργανισμούς (ξύλο, 
υπολείμματα καλλιεργειών, 
κτηνοτροφικά απόβλητα, 
κ.λπ.).

• Με απευθείας καύση 
παράγει θερμική ενέργεια.

• Με επεξεργασία δίνει 
βιοαιθανόλη και βιοαέριο, 
που είναι καύσιμα πιο 
φιλικά προς το περιβάλλον.



• Γνωστό καύσιμο 
βιομάζας στην Ελλάδα 
είναι το πέλετ.

• Δυστυχώς όμως στη 
χώρα μας το 
μεγαλύτερο μέρος της 
βιομάζας παραμένει 
αναξιοποίητο. 

• Λίγες μονάδες είναι 
εγκατεστημένες στη 
Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο, Χανιά και 
στην Αττική.



Είναι η θερμική ενέργεια 
που προέρχεται από το 
εσωτερικό της γης και 
εμφανίζεται με τη μορφή 
θερμού νερού ή ατμού. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είτε απευθείας για 
θερμικές εφαρμογές, είτε 
για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού.

 



• Στην Ελλάδα η 
γεωθερμική ροή σε 
πολλές περιοχές, 
όπως Μήλος, Νίσυρος, 
 Μέθανα, είναι 
εντονότερη από τη 
μέση γήινη. 

• Αξιοποιείται περίπου   
9 %, για χρήση της 
αποκλειστικά σε 
θερμικές εφαρμογές. 

    



Αλλά  η επιστημονική έρευνα 
συνεχίζεται!

Οι επιστήμονες συνεχώς αναζητούν 
νέες ενεργειακές πηγές, πριν 
εξαντληθούν οι υπάρχουσες!



 Ενέργεια από φύκια!
• «Αστικές φάρμες φυκιών»,  θα 

αξιοποιούν υγρά απόβλητα 
σπιτιών και θα παράγουν 
ενέργεια, η οποία  θα 
χρησιμοποιείται για τις 
ενεργειακές ανάγκες των σπιτιών. 

• Το πρώτο πειραματικό κτίριο που 
"τροφοδοτείται" από φύκια 
βρίσκεται στο Αμβούργο. 

• Η πρόταση παρουσιάστηκε στη 
Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής 
Κατοικίας 2013, στο Αμβούργο. 



• Το κτίριο είναι καλυμμένο από 
δύο πλευρές με ένα σύστημα 
κινητών πάνελ που συνεχώς 
στρέφουν τα φύκια απέναντι 
στον ήλιο. 

• Όταν τα φύκια αναπτυχθούν, 
με ειδική επεξεργασία σε άλλο 
χώρο μετατρέπονται σε 
βιοαέριο, από το οποίο 
παράγεται ενέργεια. 

• Προς το παρόν η μεταφορά 
της ιδέας αυτής στην 
καθημερινότητα κρίνεται 
μακρινή αλλά και αρκετά 
δαπανηρή. 



Ενέργεια από 
σκουπίδια!

    

Σκουπίδια, αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παραγωγή καθαρής ενέργειας με πολύ 
μεγάλη απόδοση, εξασφαλίζοντας ρεύμα και θέρμανση για  
τα σπίτια.

Στη Ζυρίχη, στην Κοπεγχάγη, το Τόκυο, στον Καναδά, αλλά 
και στην Ελλάδα άρχισαν να λειτουργούν τέτοιες μονάδες.

Με καινoτόμες τεχνολογίες, όπως εξαέρωση σε πλάσμα, τα 
σκουπίδια από εστία μόλυνσης γίνονται πηγή ενέργειας.



Υδρογόνο, το καύσιμο του 
μέλλοντος!

    Το υδρογόνο θεωρείται 
ιδανικό καύσιμο γιατί:

  Μπορεί να παραχθεί με 
ηλεκτρόλυση από το 
νερό, το οποίο υπάρχει 
άφθονο στη φύση. 

Έχει μεγάλη ενεργειακή 
απόδοση, μεγαλύτερη 
από κάθε άλλο καύσιμο.

Παράγει σχεδόν 
μηδενικούς ρύπους, 
ιδιαίτερα αν παραχθεί με 
ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας.

Η  κύρια διάταξη με την οποία μπορεί 
να παραχθεί ενέργεια από το 
υδρογόνο, είναι η κυψέλη καυσίμου 
(fuel cell) , η οποία μετατρέπει  τη 
χημική ενέργεια του καυσίμου σε 
ηλεκτρισμό, χωρίς  καύση. 



Οι εφαρμογές του 
υδρογόνου προβλέπεται 
να επεκταθούν στο 
μέλλον  στον τομέα των 
μεταφορών.

Ήδη σε ευρωπαϊκές 
πόλεις, όπως Λονδίνο, 
Άμστερνταμ, Βερολίνο, 
Αμβούργο,  
κυκλοφορούν 
λεωφορεία με 
υδρογόνο, στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

Στο Λονδίνο, τον Δεκέμβριο του 2010, 
κυκλοφόρησε, το πρώτο τουριστικό 
λεωφορείο με υδρογόνο.

http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2010/12/londino-ydrogono-leoforeio.jpg


 



   Εκτός όμως από την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών και την αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας, 
πρέπει και στην καθημερινή μας ζωή, να βρούμε 
τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί….



Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι 
κέρδος για όλους μας!

    
Για τον καθένα μας , 

γιατί εξοικονομούμε 
χρήματα.

Για τη χώρα, γιατί 
γίνεται οικονομία στους 
ενεργειακούς πόρους.

Για το περιβάλλον, 
γιατί μειώνεται η 
ρύπανση.



   

   Με  ορθολογική χρήση 
ενέργειας και 

  όχι υπερκατανάλωση:

    πληρώνουμε λιγότερα
    προστατεύουμε τον
       πλανήτη μας

    

  Όχι  άσκοπη 
υπερεκμετάλλευση των 
ενεργειακών πόρων.

 Συμβάλλουμε έτσι στην 
   αειφορία του φυσικού
  μας  περιβάλλοντος.
 



Μπορούμε να εξοικονομήσουμε  
ενέργεια με δύο τρόπους:

• Αποκτώντας συνήθειες που οδηγούν σε 
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Χρησιμοποιώντας  συσκευές με 
μεγαλύτερη “ενεργειακή απόδοση” 
δηλαδή με τεχνολογία που παράγει το ίδιο 
αποτέλεσμα με λιγότερη ενέργεια. 





Ερωτηματολόγιο εξοικονόμησης 
ενέργειας

   
   Με τη βοήθεια ερωτηματολογίου 

μελετήσαμε τις ενεργειακές συνήθειες 60 
οικογενειών.

   Επεξεργαστήκαμε τις απαντήσεις και 
καταγράψαμε τα συμπεράσματά μας.





1.  Τρόπος θέρμανσης

• Παρατηρούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο, 
σε ποσοστό 45%.

• Σε ποσοστό 38% χρησιμοποιούν κλιματιστικό (Air-Condition).
• Ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται στην τρίτη θέση, μαζί με τα ηλεκτρικά 

σώματα, με ποσοστό 30%.



2.  Τεχνικές εξοικονόμησης στο σπίτι.

• Διπλά τζάμια έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, 70%.
• Μεγάλο ποσοστό 63% χρησιμοποιεί λαμπτήρες εξοικονόμησης,
• Ενώ το 50% έχουν ηλιακό θερμοσίφωνα.

45%

70%

50%
5%

63%

42%

Μόνωση τοίχων κτιρίου

Διπλά τζάμια στα παράθυρα

Ηλιακός θερμοσίφωνας

Φωτοβολταϊκό σύστημα

Αντικατάσταση κοινών  λαμπτήρων με άλλους
εξοικονόμησης ενέργειας

Ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης
(ενεργειακή κλάση Α++,   Α+,   Α).



3.  Συνήθειες στην καθημερινή ζωή.

• Σε μεγάλο ποσοστό 80-95% σβήνουν το φως, κλείνουν την 
τηλεόραση όταν δεν χρειάζονται, κλείνουν τις πόρτες όταν 
λειτουργεί το κλιματιστικό.

• Επίσης πολλοί ανακυκλώνουν, σε ποσοστό 75%.



4. Μετακινήσεις

• Παρατηρείται αρκετά μεγάλη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, αφού ποσοστό 
σχεδόν 50% το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, ή 2-3 φορές την εβδομάδα.

• Παράλληλα όμως σε μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιείται και το ποδήλατο, 30-
40% κάθε μέρα ή 2-3 φορές την εβδομάδα,

• Ενώ με τα πόδια μετακινείται καθημερινά το 78%.



5.  Γιατί πρέπει να εξοικονομούμε ενέργεια;

• Η οικονομία θεωρείται από ποσοστό σχεδόν  50% ο σημαντικότερος λόγος.
• Το 60% θεωρεί την μείωση της ρύπανσης σαν δεύτερο σημαντικό λόγο,
• Ενώ σαν τρίτο  λόγο, το 40% απάντησε για να μην εξαντληθούν οι ενεργειακοί 

φυσικοί πόροι.



Αναλυτικότερα οι επιλογές για τους λόγους εξοικονόμησης ενέργειας:

 Για να μην εξαντληθούν οι φυσικοί πόροι
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3η ΕΠΙΛΟΓΗ

4η ΕΠΙΛΟΓΗ

5η ΕΠΙΛΟΓΗ



Μελέτη ηλεκτρικών συσκευών 
στο σπίτι

   Ερευνήσαμε τις συνηθισμένες ηλεκτρικές 
συσκευές στο σπίτι.

   Σημειώσαμε την ισχύ (σε Watt) κάθε 
συσκευής, τον χρόνο (σε h, ώρες) που 
περίπου λειτουργεί εβδομαδιαία και 
υπολογίσαμε την κατανάλωση ενέργειας 
σε κιλοβατώρες (KWh).

    Ενέργεια  =  Ισχύς    x   Χρόνος





   Παρατηρήσαμε ότι μερικές από τις πλέον 
ενεργοβόρες συσκευές, που επιβαρύνουν 
πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό, 
είναι: 

   η ηλεκτρική κουζίνα
   το κλιματιστικό
   ο ηλεκτρικός 
      θερμοσίφωνας      
   το ψυγείο
    πλυντήριο

http://www.google.gr/url?q=http://www.pygmi.gr/%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1/%25CE%25B1%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25B7-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25B4/&sa=U&ei=gkc0U_22I8W_0QX-5YCgDQ&ved=0CEQQ9QEwDDh4&sig2=IxQOXn-EtcbBK-EIEJ7j2Q&usg=AFQjCNGv3FqqdNuPa6UnhT0p2A7kjLobkw


  Με τη βοήθεια ηλεκτρονικής εφαρμογής της Greenpeace 
υπολογίσαμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των 
σπιτιών μας.

      Σύμφωνα με την Greenpeace:  

• Ετήσιες εκπομπές CO2 μικρότερες από 4 τόνους 
σημαίνει:            Καλή επίδοση  

• Ετήσιες εκπομπές CO2  από 4 ως 7 τόνους        
σημαίνει:            Μέτρια επίδοση

• Ετήσιες εκπομπές CO2 μεγαλύτερες από 7 τόνους 
σημαίνει:            Κακή επίδοση  

Εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) κατοικίας



     

   Ένα  νοικοκυριό, για 
παράδειγμα, που 
καίει ετησίως 1600 
λίτρα πετρέλαιο για 
θέρμανση και 
καταναλώνει κατά 
μέσο όρο 500 
κιλοβατώρες 
ηλεκτρικής ενέργειας 
το δίμηνο, εκπέμπει 
ετησίως περίπου  7,5 
τόνους CO2 !



   Ενώ, ένα  
νοικοκυριό  με την ίδια 
κατανάλωση, αλλά με 
φυσικό αέριο, 
εκπέμπει ετησίως 
περίπου 3,5 τόνους 
CO2 !

    Δηλαδή το φυσικό 
αέριο,  είναι πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον 
καύσιμο, σε σχέση με 
το πετρέλαιο. 



   Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε το κόστος της 
ενέργειας! 

  Πρέπει  να αποκτήσουμε καθημερινές  συνήθειες, 
με σκοπό: 

    τη μείωση της κατανάλωσης    και  
    την ορθολογική χρήση ενέργειας!



Πώς εξοικονομούμε ενέργεια στην 
καθημερινή μας ζωή;

• Σβήνουμε το φως όταν δεν 
το χρειαζόμαστε

• Βγάζουμε από την πρίζα τις 
ηλεκτρικές συσκευές και δεν 
τις αφήνουμε σε κατάσταση 
αναμονής (stand by).



Αντικαθιστούμε τους 
κοινούς λαμπτήρες με 
λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας.
 

 Καταναλώνουν μόνο 
περίπου το 1/4 της 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
δίνουν τον ίδιο φωτισμό, με 
τετραπλάσια διάρκεια ζωής 
από έναν απλό λαμπτήρα 
πυρακτώσεως!

http://2.bp.blogspot.com/_GiBFhWiedys/TTNQ2hh617I/AAAAAAAAAyk/Li9T7J2fapQ/s1600/sxoleio2010-klimatiki_allagi06.jpg


  Όταν αγοράζουμε νέες 
ηλεκτρικές συσκευές, 
επιλέγουμε υψηλή 
ενεργειακή κλάση (Α++, Α+, 
Α). 

  Πληρώνουμε  
χαμηλότερους 

     λογαριασμούς ηλεκτρικού.

  Έχουμε περιβαλλοντικό 
όφελος.

 



• Μειώνουμε τα απορρίματα 
προτιμώντας προϊόντα με 
μικρή και φιλική προς το 
περιβάλλον συσκευασία.

• Αποφεύγουμε τις 
συσκευασίες μιας χρήσης.

• Προτιμούμε µία πάνινη 
τσάντα ή µία χάρτινη 
σακούλα από τις πλαστικές.

Μειώνουμε, ξαναχρησιμοποιούμε, 
ανακυκλώνουμε!      R3!



 Ανακυκλώνουμε

 Αγοράζουμε προϊόντα με το 
σήμα της ανακύκλωσης 



Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα.

   Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερµοσίφωνα 
μπορεί να περικόψει το λογαριασµό του 
ηλεκτρικού µέχρι και 40%.



• Προτιμούμε το ντους 
από το μπάνιο στη 
μπανιέρα. 
Ξοδεύουμε 3 φορές 
λιγότερο ρεύμα και 
νερό.

• Δεν ανάβουμε τον 
ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα 
περισσότερο από ότι 
χρειάζεται.



Το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα 
οροφής,  αντί του ενεργοβόρου 

κλιματιστικού 
Ένας ανεµιστήρας 
οροφής καταναλώνει 
την ενέργεια που 
χρειάζεται ένας κοινός 
λαµπτήρας.

Αντίθετα, το κλιµατιστικό 
µπορεί να αυξήσει το 
λογαριασµό ηλεκτρικού έως 
και κατά 50% τους θερινούς 
µήνες. 

Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία 
του κλιματιστικού όχι 
χαμηλότερα από τους       
26-27οC .



Χρησιμοποιούμε σωστά το 
πλυντήριο

• Χαμηλώνουμε τη 
θερμοκρασία πλύσης στο 
πλυντήριο ρούχων.

• Πλένοντας στους 30°C  
εξοικονομούμε  έως και 40% 
ενέργεια. 

• Πλένουμε μόνο όταν ο 
κάδος είναι γεμάτος . 



Χρησιμοποιούμε σωστά το ψυγείο

• Τοποθετούμε το ψυγείο  
μακριά από την ηλεκτρική 
κουζίνα, το καλοριφέρ και 
μέρη που τα βλέπει ο ήλιος, 
γιατί έτσι μπορεί να αυξηθεί 
η κατανάλωση ρεύματος 
μέχρι και 30%. 

• Δεν κρατάμε ανοικτή την 
πόρτα του ψυγείου για 
πολλή ώρα.



Χρησιμοποιούμε σωστά την ηλεκτρική 
κουζίνα

• Μαγειρεύουμε έξυπνα, 
σε σκεύη που 
εφαρμόζουν στις εστίες.

•  Δεν ανοίγουμε άσκοπα 
την πόρτα του φούρνου, 
χάνοντας  το 20% της 
θερμότητας.

• Με  χύτρα ταχύτητας  
εξοικονομούμε 30-60% 
ρεύμα. 



Φροντίζουμε σωστά για τη θέρμανση
• Χαμηλώνουμε το 

θερμοστάτη του 
καλοριφέρ, ώστε να μην 
ξεπερνά τους  19-20ο C.

• Δεν σκεπάζουμε τα 
σώματα καλοριφέρ, ώστε 
να κυκλοφορεί η 
θερμότητα.

• Συντηρούμε 
συστηµατικά τον 
καυστήρα και τον λέβητα.

• Τα ηλεκτρικά 
θερµαντικά σώµατα και 
οι θερµοσυσσωρευτές 
δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται 
άσκοπα, καθώς 
καταναλώνουν πολλή  
ενέργεια.



Προτιμούμε φορητό υπολογιστή και 
επίπεδη οθόνη.  

   Οι φορητοί 
υπολογιστές 
καταναλώνουν 
έως και 93% 
λιγότερη ενέργεια 
από τους 
σταθερούς.



• Υποστηρίζουμε τις τοπικές αγορές 
αγροτικών προϊόντων. 

• Προτιμούμε τα τοπικά προϊόντα. 

• Αποφεύγουμε τα εισαγόμενα προϊόντα.



Σκεφτόμαστε έξυπνα για τις μετακινήσεις 
μας

• Μειώνουμε τη χρήση 
αυτοκινήτου! 
Εξοικονομούμε χρήματα, 
αλλά και φροντίζουμε το 
περιβάλλον. 

• Ένα αυτοκίνητο εκπέμπει 
κάθε χρόνο περισσότερο 
διοξείδιο του άνθρακα, 
από όσο ζυγίζει!

• Χρησιμοποιούμε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς.



• Περπατάμε για μικρές 
αποστάσεις!

• Χρησιμοποιούμε 
ποδήλατο!



Χρησιμοποιούμε αρχές βιοκλιματικού 
σχεδιασμού, όπου είναι δυνατόν, στο σπίτι 

μας.

• Η σωστή μόνωση του 
σπιτιού εξασφαλίζει 
δροσιά το καλοκαίρι και 
ζέστη το χειμώνα. 

• Τοποθετούμε διπλά 
τζάμια, ώστε να έχουμε 
μικρότερη απώλεια 
θερμότητας τον 
χειμώνα, αλλά και 
δροσιά το καλοκαίρι. 



• Κλείνουμε τις χαραμάδες στις πόρτες και τα 
παράθυρα, ώστε να μην έχουμε απώλειες 
θερμότητας.

• Κλείνουμε τα παντζούρια και τις κουρτίνες τις 
κρύες νύχτες του χειμώνα, για να διατηρείται η 
ζέστη μέσα στο χώρο.

http://www.e-karystos.gr/uplds/3175_offer1.jpg


     
   Στις ηλιόλουστες 

ημέρες του 
χειμώνα 
εκμεταλλευόμαστε 
την ηλιακή 
ενέργεια, με 
ανοικτά τα 
παντζούρια.



Τοποθετούμε σκίαστρα.

    Η σκίαση μπορεί να 
μειώσει τη 
θερμοκρασία μέσα 
στο σπίτι έως και 
κατά 10 βαθμούς, το 
καλοκαίρι.

    Η σκίαση μπορεί να 
γίνει και  με τα 
κατάλληλα δέντρα 
και φυτά.

http://www.google.gr/url?q=http://www.ethnos.gr/article.asp%3Fcatid%3D23106%26subid%3D2%26pubid%3D63633862&sa=U&ei=cVM0U_2SCsXV0QWevoDADg&ved=0CEQQ9QEwDA&sig2=ixXY9qg3uhfDGPJ5l7SS_A&usg=AFQjCNF9Pfj2S_EQJLym75Do6Nbnp3O83w


Η δεντροφύτευση στην αυλή 
εξοικονομεί ενέργεια!

• Φυτεύουμε  αειθαλή δέντρα 
στη βόρεια πλευρά, ώστε να  
προφυλάσσουν το σπίτι από 
τους βόρειους ανέμους.

• Στη νότια πλευρά  
φυτεύουμε φυλλοβόλα 
δέντρα, ώστε τον χειμώνα 
να μην εμποδίζουν τον ήλιο 
και το καλοκαίρι να 
εμποδίζουν την ηλιακή 
ακτινοβολία να φτάσει στο 
σπίτι. 

Βόρειοι άνεμοι 

Βορράς 

μια σειρά αειθαλών 
θάμνων

δύο σειρές αειθαλών  
δέντρων

φυλλοβόλα 
δέντρα για 

σκίαση

αειθαλείς 
θάμνοι



   Υιοθετώντας λοιπόν 
όλοι μας απλές 
καθημερινές συνήθειες 
για ορθολογική χρήση 
της ενέργειας, 

  

  

    το όφελος είναι όχι μόνο 
ατομικό, αλλά 
οικουμενικό για όλο τον 
πλανήτη, για τις 
επόμενες γενιές.

https://www.google.gr/url?q=http://irakliolive.gr/posts/synantiseis-ergasias-me-tis-energeiakes-omades-ton-dimon-gia-ta-schedia-drasis-aeiforoy-energeias-sto-plaisio-toy-symfonoy-ton-d/&sa=U&ei=tSAmU9qAOeOQ1AXv6YDQBA&ved=0CJ8BEPUBMDo&sig2=hT79Yvym7jhfV7dw66vtMg&usg=AFQjCNGlFsg4c7DcLo8fC4Pd8wdMDHLfDw


  Γιατί…



Επίσκεψη σε ΚΠΕ
  Στα πλαίσια του προγράμματος 
επισκεφτήκαμε το περιβαλλοντικό κέντρο 
Κισσάβου – Ελασσόνας.

  Ενημερωθήκαμε στο κέντρο για θέματα 
σχετικά με την ενέργεια, τις πηγές ενέργειας, 
την εξοικονόμηση ενέργειας.

  Επισκεφτήκαμε ένα πάρκο φωτοβολταϊκών 
στην Τσαριτσάνη.



Στο ΚΠΕ Ελασσόνας - Κισσάβου



Φωτοβολταϊκά στην Τσαριτσάνη



Τσαριτσάνη



Τσαριτσάνη



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΕΛΑΣΣΟΝΑ



Έρευνα για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην περιοχή μας

• Ερευνήσαμε στην περιοχή μας για 
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Εντοπίσαμε και φωτογραφίσαμε αρκετές 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε 
χωράφια ή σε στέγες σπιτιών. 

• Παράγεται έτσι ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
πωλείται στη ΔΕΗ.



Οιχαλία

Φαρκαδόνα
Κρήνη

Φαρκαδόνα



Αιολικό πάρκο στο 
εργαστήριο

Κατασκευάσαμε, στο εργαστήριο του 
σχολείου μας,  μικρές ανεμογεννήτριες, 
χρησιμοποιώντας εξαρτήματα παλιών 
ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρατηρήσαμε τη χρήση της αιολικής 
ενέργειας και τις μετατροπές της.

file://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schuelp_bilderbuchwindraeder.JPG


Υλικά
 Ηλεκτρικές γεννήτριες      Λαμπάκια Led
 Ανεμιστήρες                     Καλώδια 
 Υλικά στήριξης



       Η κατασκευή…





Και το αποτέλεσμα - Το λαμπάκι 
ανάβει!



    Με τον άνεμο (πχ με πιστολάκι μαλλιών), 
κινείται η φτερωτή της ανεμογεννήτριας 
και το λαμπάκι ανάβει.

Μετατροπές ενέργειας

Κινητική ενέργεια του αέρα (αιολική)         
  

Ηλεκτρική ενέργεια

Φωτεινή ενέργεια 



Δημιουργία 
αφίσας

Δημιουργήσαμε αφίσες 
και γράψαμε κάποιους 
βασικούς τρόπους 
εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

Τις αναρτήσαμε στην 
τάξη, ώστε να 
δημοσιοποιήσουμε τα 
σημαντικότερα σημεία 
της εργασίας μας.



Στην σχολική αίθουσα









Save our Life!

The ship, your freedom
The freedom, your planet

The planet, your life
The life, your energy

The energy, your power

Save ENERGY
Save our PLANET
Save your power

Your freedom
Your LIFE!

Γράψαμε για την ενέργεια!

Γκάγκα Μαργαρίτα



Κοτρώνης Αλέξης



Για να σώσουμε τη γη!

Στίχοι:         Αυγέρη Μαρία  -  Γκέκα Αλεξάνδρα
Μουσική:    Κοτρώνης Αλέξης

Κλείνω φώτα και λαμπάκια
Πάω με τα ποδαράκια

Ανακυκλώνω πράγματα
Γιατί έτσι κάνω θαύματα

Κάνω ντουζ και όχι μπάνιο
Το νερό έτσι δεν χάνω

Δεν αφήνω νερό να τρέχει
Γιατί τη φύση καταστρέφει
Βάζω καθρέφτες στη σκεπή

Για να είμαστε ζεστοί
Κλείνω όλες τις συσκευές
Όταν δεν είναι χρήσιμες

Φροντίζω να μην διαβάζω βράδυ
Να μην είμαι στο σκοτάδι

Γεμίζω το πλυντήριο ως πάνω
Σπατάλες έτσι να μην κάνω

Θα’ χω παράθυρο διπλό
Το σπίτι να είναι βιοκλιματικό

Χωρίς να ακούγεται βουητό
Ύπνο να κάνω εγώ καλό
Τις λάμπες τις αλλάζω
Και οικονομίας βάζω

Έτσι τον πλανήτη προστατεύω
Τη ζωή μου σιγουρεύω

Δίνω ζωή σ’ όλα τα όντα
Ανακυκλώνοντας προϊόντα

Γι’ αυτό και συ μαζί μας έλα
Να υψώσουμε κορδέλα

Που να λέει « Καν’ το και συ»
Ανακύκλωσε μαζί

Για να δώσουμε ζωή
Και να σώσουμε τη γη!!!



Ας 
εφαρμόζουμε 
όλοι λοιπόν…



  Γιατί…
  

  

…ένας ακτιβιστής…    



   Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει, ας 
τον προστατέψουμε!

   Ας μην έχουμε τη συμπεριφορά του 
ξυλοκόπου της εικόνας!



Όλοι μαζί μπορούμε να το 
καταφέρουμε.

Εφαρμόζοντας απλά καθημερινά 
πράγματα, το όφελος θα είναι 

οικουμενικό!



Γιατί…

http://www.google.gr/url?q=http://dimotikonline.blogspot.com/2011/10/blog-post_2410.html&sa=U&ei=Omo0U5z_L5S10QWFx4HYDA&ved=0CDQQ9QEwBA&sig2=6N0GfPdxEpMA45msquJMvg&usg=AFQjCNFFVlZ7STAVqR3eXR_2AeBe_ANJ0Q


Πηγές πληροφόρησης
• http://www.ypeka.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
                                                          Κλιματικής Αλλαγής)
• http://www.rae.gr (Ρυθμιστική αρχή ενέργειας)
• http://www.cres.gr (Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΚΑΠΕ)
• http://www.dei.gr  (ΔΕΗ)

• http://www.greenpeace.org/greece 
• http://www.allaboutenergy.gr
• http://kpe-kastor.kas.sch.gr
• http://www.kpe.gr
• http://www.econews.gr
• http://el.wikipedia.org 
• http://www.google.gr/

http://www.ypeka.gr/
http://www.rae.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.dei.gr/
http://www.greenpeace.org/greece
http://www.allaboutenergy.gr/
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/
http://www.kpe.gr/
http://www.econews.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://www.google.gr/


Περιβαλλοντική ομάδα

 Οι μαθητές του τμήματος   Β1
 1.   Αθανασίου Ευάγγελος                          14.   Καλυβιώτης Αθανάσιος  
 2.   Αναγνώστου Πέτρος                             15.   Καλυβιώτης Παναγιώτης  
 3.   Ανδρεανίδη Ελισάβετ                            16.   Καραθάνος Γεράσιμος –Αιμίλιος 
 4.   Αυγέρη Μαρία                                       17.   Καραθάνου Ευθυμία – Αγάπη  
 5.   Βάρας Δημήτριος                                  18.   Καραλής Γεώργιος  
 6.   Βασιλειάδης Βησσαρίων                       19.   Καρδούτσου Χρυσάνθη   
 7.   Γεωργατσέλης Στέργιος                        20.   Κεφάλα Μαρία –Αναστασία  
 8.   Γιαννάκας Στέφανος                              21.   Κιώρη Ελένη  
 9.   Γκάγκα Μαργαρίτα                                 22.   Κόκκα Ευαγγελία  
10.  Γκάζα Ευαγγελία                                    23.   Κονόμη Λεφτέρ  
11.  Γκέκα Αλεξάνδρα                                   24.   Κόπανου Μαρία  
12.  Δραγούτσου Νεκταρία –Κλειώ              25.   Κοτοπούλης Νικόλαος  
13.  Καλλιντέρη Ευαγγελία                           26.   Κοτρώνης Αλέξιος  



   Υπεύθυνοι καθηγητές:
   Μπανάσιου Ευαγγελία ΠΕ02 (Φιλόλογος)
   Παπαευθυμίου Μαρία ΠΕ04 (Βιολόγος)
   Μαγαλιού Καλλιόπη ΠΕ19  (Πληροφορικής)

     Συντονίστρια του προγράμματος:
    Μαυρομμάτη Ειρήνη   ΠΕ 04 (Φυσικός)   
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