


  

Αμαμεώζιμες πηγές εμέργειας 
Τι είμαι η αμαμεώζιμη εμέργεια; 
Η ακακεώζημε εκένγεηα πνμένπεηαη από θοζηθέξ πεγέξ θαη 
ακαπιενώκεηαη θοζηθά. Ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ ζεςνμύκηαη ημ 
θςξ ημο ήιημο, μη άκεμμη θαη ηα θύμαηα. 



  

Μη αμαμεώζιμες πηγές εμέργειας 
Τι είμαι η μη αμαμεώζιμη εμέργεια; 
Η με ακακεώζημε εκένγεηα πνμένπεηαη από θοζηθέξ πεγέξ αιιά όμςξ 
δύζθμια μπμνεί κα ακαπιενςζεί. Με ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ 
ζεςνμύκηαη μ άκζναθαξ, ημ πεηνέιαημ θαη ημ θοζηθό αένημ.  



  

Για ποιοσς ζκοπούς 
τρηζιμοποιούμε ηημ εμέργεια; 

Τμ γθάδη πνεζημμπμηείηαη γηα κα δεζηάκμομε ημ 
ζπίηη μαξ, ημ κενό ή κα μαγεηνέρμομε ημ θαγεηό 
μαξ. 

Χνεηαδόμαζηε εκένγεηα γηα κα ζέζμομε 
ζε ιεηημονγία ηα αοημθίκεηά μαξ. 
Χνεζημμπμημύμε πεηνέιαημ, βεκδίκε ή 
ειεθηνηζμό ςξ θαύζημμ.  

Χνεζημμπμημύμε ημκ ειεθηνηζμό γηα κα ζέζμομε ζε 
ιεηημονγία πμιιέξ ζοζθεοέξ όπςξ ηεκ ηειεόναζε, 
ημοξ ειεθηνμκηθμύξ οπμιμγηζηέξ, ηα θώηα. 



  

Ηλιακή Γμέργεια 
Η ειηαθή εκένγεηα πνμένπεηαη από ημκ ήιημ. 
 
Ο ήιημξ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα μαξ δώζεη ζενμηθή εκένγεηα.  
 
Τμ ειηαθά πιαίζηα πνεζημμπμημύκηαη γηα κα μεηαηνέρμοκ ημ θςξ ημο 
ήιημο ζε ειεθηνηζμό. 



  

Αιολική Γμέργεια 

Οη ακεμμγεκκήηνηεξ 
πνεζημμπμημύκηαη γηα 
κα μεηαηνέρμοκ ημκ 
άκεμμ ζε ειεθηνηζμό. 

Ο άκεμμξ μεηαθηκεί ηα 
πηενύγηα ηεξ 

ακεμμγεκκήηνηαξ θαη ε 
θίκεζε μεηαηνέπεηαη ζε 

ειεθηνηζμό. 

Μηα μμάδα από 
ακεμμγεκκήηνηεξ 

μκμμάδμκηαη αημιηθό 
πάνθμ. 



  

Υδροηλεκηρική εμέργεια 
Η οδνμειεθηνηθή εκένγεηα πνμένπεηαη από ηεκ θίκεζε ημο κενμύ.  
 
Τμ κενό πμο πέθηεη θάης από θαηαννάθηεξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ 
πενηζηνμθή ζηνμβίιςκ ζε θνάγμαηα πμο πανάγμοκ ειεθηνηθή εκένγεηα. 
 
Η θίκεζε μεγάιςκ θομάηςκ ζηε ζάιαζζα μπμνεί επίζεξ κα 
πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ παναγςγή εκένγεηαξ. 



  

Γεωθερμική Γμέργεια 
Η γεςζενμηθή εκένγεηα είκαη ζενμόηεηα θάης από ηεκ επηθάκεηα ηεξ 
γεξ. 
 
Η γεςζενμηθή εκένγεηα μπμνεί κα ζοιιεπζεί από δεζηό κενό αθνηβώξ 
θάης από ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ, ή θαοηό μάγμα βαζηά θάης από ηεκ 
επηθάκεηα. 
 
Ο ζηαζμόξ γεςζενμηθήξ εκένγεηαξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηε μεηαηνμπή ηεξ 
ζενμόηεηαξ από ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ ζε πνεζημμπμηήζημε εκένγεηα. 



  

Γμέργεια από Βιομάζα 

Η βημμάδα ζεμαίκεη «θοζηθό οιηθό». Η 
εκένγεηα μπμνεί κα επηηεοπζεί με ηεκ 
θαύζε θοζηθώκ απμβιήηςκ όπςξ 
ζναύζμαηα λύιμο, κεθνώκ δέκηνςκ θαη 
απνεζημμπμίεηςκ ημεμάηςκ θαιιηενγεηώκ. 

Η βημμάδα πνεζημμπμηείηαη γηα ηε δεμημονγία βημθαοζίμςκ. 



  

Γμέργεια από άμθρακα 
Ο άνθπακαρ εξοπύζζεηαι από ηο έδαθορ και 
καίγεηαι ζε μεγάλοςρ ζηαθμούρ παπαγωγήρ 
ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ. 
 
Ο άνθπακαρ πος σπηζιμοποιούμε δεν 
μποπεί να ανηικαηαζηαθεί, έηζι μια μέπα 
δεν θα απομείνει καθόλος άνθπακαρ. 
 
Η καύζη ηος άνθπακα είναι βλαβεπή για ηο 
πεπιβάλλον, επειδή απελεςθεπώνεηαι πολύ 
διοξείδιο ηος άνθπακα ζηην αημόζθαιπα. 



  

Γμέργεια από πεηρέλαιο 

Τμ πεηνέιαημ βνίζθεηαη βαζηά μέζα 
ζηε γε θαη ακηιείηαη ζηεκ επηθάκεηα 
γηα κα ημ πνεζημμπμηήζμομε. 
 
Τμ πεηνέιαημ θαίγεηαη ζε 
ειεθηνμπαναγςγμύξ ζηαζμμύξ γηα  
ηε δεμημονγία ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ  
θαη πνεζημμπμηείηαη επίζεξ γηα ηεκ 
παναγςγή θαοζίμςκ πμο 
πνεζημμπμημύμε ζηα αοημθίκεηα μαξ. 
 
Εάκ ζοκεπίζμομε κα πνεζημμπμημύμε 
ημ πεηνέιαημ με ημοξ ίδημοξ 
νοζμμύξ ζημ μέιιμκ δεκ ζα οπάνπεη 
πεηνέιαημ.  



  

Πσρημική εμέργεια 

Οη πονεκηθμί ζηαζμμί πνεζημμπμημύκ 
ημ μονάκημ ςξ θαύζημμ γηα ηεκ 
παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. Τμ 
μονάκημ είκαη έκαξ θοζηθόξ πόνμξ 
πμο ημ παίνκμομε από ημ έδαθμξ θαη 
δεκ είκαη ακακεώζημμξ. 
 
Η πονεκηθή εκένγεηα δεκ πανάγεη 
πμιιά απόβιεηα, γη 'αοηό είκαη έκαξ 
πμιύ θαζανόξ ηνόπμξ παναγςγήξ 
εκένγεηαξ. 



  

Γμέργεια από αέριο 

Τμ θοζηθό αένημ βνίζθεηαη βαζηά 
μέζα ζηε γε θαη ακηιείηαη γηα κα 
πνεζημμπμηεζεί ζηα ζπίηηα μαξ. Τμ 
πνεζημμπμημύμε γηα κα 
μαγεηνέρμομε, γηα κα ημ θαίμε ζημ 
ιέβεηα γηα κα δεζηαζεί ημ κενό 
μαξ. 
 
Τμ αένημ πμο ακηιμύμε μέζα από 
ηε γε ζα ελακηιεζεί μία μένα θαη 
δεκ ζα οπάνπεη θαζόιμο. 



  

Γιαηί δεμ τρηζιμοποιούμε μόμο 
αμαμεώζιμες πηγές εμέργειας;  

• Οη ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ, όπςξ μ άκεμμξ 
ή μ ήιημξ, δεκ μπμνμύκ κα απμζεθεοημύκ γηα κα 
πνεζημμπμηεζμύκ όπμηε ηηξ πνεηαδόμαζηε. 
 

• Εάκ μ άκεμμξ δεκ θοζά, ή ακ δεκ είκαη πμιύ 
ειηόιμοζηα, ηόηε μπμνεί κα μεκ οπάνπεη ανθεηή 
εκένγεηα γηα όιμοξ. 
 

• Οη με ακακεώζημμη πόνμη, όπςξ ημ πεηνέιαημ ή μ 
άκζναθαξ, μπμνμύκ κα απμζεθεοημύκ θαη κα 
πνεζημμπμηεζμύκ όηακ πνεηάδμκηαη. 
 

• Οη με ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ είκαη 
ζοκήζςξ θζεκόηενεξ από ηηξ ακακεώζημεξ πεγέξ 
εκένγεηαξ, πμο ζεμαίκεη όηη δεκ μπμνμύκ όιμη κα 
έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα πνεζημμπμημύκ 
ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ. 




