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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 

Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) 

Καινοτόμες εφαρμογές στo πλαίσιο του έργου  

CHEAP-GSHPs 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) 
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• Αιολική ενέργεια 

• Ηλιακή ενέργεια 

• Γεωθερμική ενέργεια 

• Ενέργεια από βιομάζα 

• Υδροηλεκτρική ενέργεια 

• Κυματική ενέργεια  

• Παλιρροϊκή ενέργεια 

 



Μορφές Γεωθερμικής Ενέργειας 
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• Υψηλή Ενθαλπία: Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & 

υδάτων θερμοκρασίας > 150 ºC 

• Χαμηλή Ενθαλπία: Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων 

& υδάτων θερμοκρασίας 25-150 ºC 

• Αβαθής Γεωθερμία: Θερμότητα πετρωμάτων μικρού 

βάθους και επιφανειακών ή υπογείων υδάτων < 25 ºC 

 



Χρήσεις Γεωθερμικής Ενέργειας 
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ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ  

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ-ΕΔΑΦΩΝ 

ΞΗΡΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 



Χρήσεις Γεωθερμικής Ενέργειας 
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Έρευνα Γεωθερμικού Πεδίου Βουναλίων 

Μήλου-MIDES Project 
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• Στόχος του έργου: Αξιοποίηση της γεωθερμίας για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, αφαλάτωση θαλασσινού νερού και θερμικές χρήσεις. 

• Κατασκευή 5 παραγωγικών γεωθερμικών γεωτρήσεων (A,C,D,E,F,G,H)  

2 γεωτρήσεων επανεισαγωγής  (R-I, R-II) και μια ερευνητικής γεώτρησης (Β) 

Γεώτρηση 
Βάθος 

(m) 

Μέγιστη 

παροχή 

(m3/h) 

Θερμοκρασία 

(οC) 

A 150 20 98 

B 71 0 - 

C 184 25 84 

D 158 100 85 

E 125 125 55 

F 89 100 97 

G 85 100 99 

H 106 75 85 

R-Ι 102 85 60 

R-II 63 125 50 



Έρευνα Γεωθερμικού Πεδίου Βουναλίων Μήλου-MIDES 

Project 
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• 470 kWe (ORC) 

• 75 m3/h αφαλατωμένου 

νερού (MED) 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

12.375 TOE/year 

• Κόστος παραγόμενης 

θερμικής ενέργειας  

0,0071 €/kwth   

 



Γεωθερμικό πεδίο Αρίστηνου 

Αλεξανδρούπολης  

8 

 
• 4 Γεωτρήσεις  

• Θερμοκρασία 53-92 oC 

• Συνολική παροχή 257 m3/h 

 

Σενάριο 1: 

• Τηλεθέρμανση 1.049 κατοικιών 

• Αποδιδόμενη θερμική ισχύς 9,98 MWth 

• Εξοικονόμηση 1.847 ΤΟΕ/year 

• Μείωση εκπομπών CO2  5.910 ton/year 

Σενάριο 2: 

• Τηλεθέρμανση 571 κατοικιών 

• Τηλεθέρμανση 35.000 m2 θερμοκηπίων 

• Εξοικονόμηση 2.018 ΤΟΕ/year 

• Μείωση εκπομπών CO2  6.458 ton/year 

 Σενάριο 3: 

• Τηλεθέρμανση 60.000 m2 θερμοκηπίων 

• Αποδιδόμενη θερμική ισχύς 10 MWth 

• Εξοικονόμηση 2.325 ΤΟΕ/year 

• Μείωση εκπομπών CO2  7.440 ton/year 

 

Σενάριο  NPV (€) IRR 

(%) 

Energy 

cost 

(€/kWh) 

1 Κατοικίες  828.000 7,30 0,024 

2 Κατοικίες 214.000 6,10 0,025 

2 Θερμοκήπια 6.756.000 35,20 0,017 

3 Θερμοκήπια 14.617.000 41,60 0,013 



Γεωθερμικό πεδίο Αρίστηνου 

Αλεξανδρούπολης  
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• Διαχειριστής Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 

• Δίκτυο τηλεθέρμασνης 

συνολικού μήκους 14.300 m 

• Συνολική θερμική ισχύς  

10 MWth (9 MWth προς 

θερμοκήπια & 1 MWth προς 

δημοτικά κτίρια)  

 



Έργα καινοτόμου έρευνας και επίδειξης 

τεχνολογίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο  

10 

• Εμπλουτισμένα Γεωθερμικά συστήματα (Enhanced Geothermal System 

EGS). 

• Βελτίωση βαθμού απόδοσης γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. 

• Μείωση του κόστους κατασκευής των γεωτρήσεων. 

• Μείωση του κόστους κατασκευής των δικτύων μεταφοράς και των 

συστημάτων θερμικής εναλλαγής της γεωθερμικής ενέργειας.  

•  Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. 

(ΓΑΘ). 

• Μείωση του κόστους εγκατάστασης των συστημάτων ΓΑΘ. 

• Συνδυασμός της Γεωθερμίας με άλλες μορφές ΑΠΕ και με συστήματα 

θερμικής αποθήκευσης ενέργειας. 

 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

11 

• Advanced ground source heat pump systems for heating and cοoling in 

Mediterranean climate (GROUND-MED) 

• Efficient Low Temperature Geothermal Binary Power (LOW-BIN) 

• Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογικής Αιχμής και Υψηλής 

Απόδοσης (ΓΕΩΑΙΧΜΗ) 

• Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat 

Exchangers and Pumps (Cheap GSHPs) 

• Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings (TESSe2b) 

• Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for 

development of Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal 

Systems (GEMex) 

 

 

 

 



Advanced ground source heat pump systems for heating 

and cοoling in Mediterranean climate (GROUND-MED)  

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 7.237.846 € 

Επιχορήγηση – Χρηματοδότηση: 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συντονιστής του Έργου: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

Διάρκεια: 60 μήνες (2009-2013) 

Περιγραφή-Στόχος: 

Το Ευρωπαϊκό έργο Ground-Med στόχευε στο να 

αναπτύξει, επιδείξει και καταγράψει τις 

παραμέτρους λειτουργίας της επόμενης γενεάς 

συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 

(ΓΑΘ) εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης, 

εγκατεστημένα σε κτίρια με Μεσογειακό κλίμα. 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν, 

κατασκευάστηκαν και μετρήθηκαν οκτώ συστήματα 

ΓΑΘ, με ισχύ που ποικίλει από 14 έως 75 kW, 

προκειμένου να επιτευχθεί μετρημένος εποχιακός 

ενεργειακός βαθμός απόδοσης (SPF) μεγαλύτερος 

από 5. Το ΚΑΠΕ ηγήθηκε μίας ομάδας  

24 οργανισμών η οποία περιλαμβάνει 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τεχνικές εταιρίες 

και βιομηχανίες αντλιών θερμότητας.  



Efficient Low Temperature Geothermal Binary Power  

(LOW-BIN) 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 3.935.713 € 

Επιχορήγηση – Χρηματοδότηση: 6ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συντονιστής του Έργου: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

Διάρκεια: 45 μήνες (2006-2009) 

Περιγραφή-Στόχος:  

To έργο LOW-BIN στόχευε στην βελτίωση της σχέσης μεταξύ  

κόστους και αποτελεσματικότητας, ανταγωνιστικότητας και 

διείσδυσης στην αγορά των γεωθερμικών συστημάτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εκμετάλλευση 

των γεωθερμικών ταμιευτήρων μέσης ενθαλπίας, με άμεση 

διείσδυση στην αγορά αλλά και με μελλοντικές εφαρμογές στην 

εκμετάλλευση των θερμών ξηρών πετρωμάτων. Συγκεκριμένα, 

μέσα από το έργο LOW-BIN έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα 

ηλεκτροπαραγωγής το οποίο στηρίζεται στον κύκλο Rankine και 

μπορεί να εκμεταλλευτεί γεωθερμικούς ταμιευτήρες με ελάχιστη 

θερμοκρασία τους 65C. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

συστήματος έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ 65 C και  90 C 

που υπήρχε για την εκμετάλλευση γεωθερμικών ταμιευτήρων 

για ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης, το σύστημα Rankine Cycle 

επιτυγχάνει την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με την ανάκτηση θερμότητας από το κύκλωμα 

ψύξης. Έτσι η ηλεκτροπαραγωγή θα συνοδεύεται και από την 

ανάπτυξη συστημάτων τηλεθέρμανση για κτίρια και θερμοκήπια. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η ενεργειακή απόδοση του 

συνόλου του συστήματος να φτάνει μέχρι και το 98%.  



Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογικής Αιχμής και 

Υψηλής Απόδοσης (ΓΕΩΑΙΧΜΗ) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 754.429 € 

Επιχορήγηση – Χρηματοδότηση: Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013  

Συντονιστής του Έργου: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

Διάρκεια: 36 μήνες (2010-2013) 

Περιγραφή-Στόχος:  

Στόχος του έργου «ΓΕΩΑΙΧΜΗ» ήταν να 

σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί η πρώτη 

«Ελληνική» γεωθερμική αντλία θερμότητας 

(ΓΑΘ), με βελτιστοποιημένη λειτουργία σε σχέση 

με τις αντλίες θερμότητας που κυκλοφορούσαν 

στη διεθνή αγορά. 

Για το σκοπό αυτό μέσω της υλοποίησης του 

έργου ΓΕΩΑΙΧΜΗ σχεδιάστηκαν, 

κατασκευάστηκαν, μετρήθηκαν σε εργαστηριακό 

αλλά και σε πραγματικό περιβάλλον και τελικά 

διατέθηκαν στη Ελληνική και διεθνή αγορά από 

την εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ έξι (6) γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας ισχύος 15, 20, 30, 40, 60 και 

80 kW με συντελεστή ενεργειακής απόδοσης 

COP=6,60. 



Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source 

Heat Exchangers and Pumps (Cheap - GHHPs) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 5.804.847,50 € 

Επιχορήγηση – Χρηματοδότηση: H2020-LCE-2014-2/LCE-03-14/657982 

Συντονιστής του Έργου: INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE – NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC) 

Διάρκεια: 48 μήνες (2015-2019) 

Περιγραφή-Στόχος:  

 

• Ανάπτυξη τεχνολογίας γεωεναλλακτών  

• Ανάπτυξη τεχνολογίας διάτρησης 

• Ανάπτυξη τεχνολογίας αντλιών θερμότητας 

• Επίδειξη της τεχνολογίας 

• Υποστηρικτικές δράσεις ανάπτυξης αγοράς 

 

 

Στόχος είναι να μειωθεί σημαντικά το κόστος 

κατασκευής συστημάτων γεωθερμικών αντλιών 

θερμότητας.  



Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An 

integrated solution for residential building 

energy storage by solar and geothermal resources (TESSe2b) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 4.311.700,00 € 

Επιχορήγηση – Χρηματοδότηση: H2020-EeB-2014-2015/H2020-EeB-2015 

Συντονιστής του Έργου: INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL (IPS) 

Διάρκεια: 48 μήνες (2015-2019) 

Περιγραφή – Στόχος: 

Το έργο TESSe2B αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη λύση για την 

αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια κατοικιών χρησιμοποιώντας ως 

πηγή ενέργειας την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια, με 

σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης ανάλογα με τη ζήτηση 

ενέργειας στο κτίριο. 

Το TESSe2b σχεδιάζει, αναπτύσσει, επικυρώνει και επιδεικνύει 

μια τεχνολογία θερμικής αποθήκευσης με χαμηλό κόστος 

βασισμένη σε ηλιακούς συλλέκτες και υψηλής απόδοσης 

γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για θέρμανση, ψύξη και 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Η αποθήκευση ενέργειας επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση στα 

συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού, δεξαμενών αποθήκευσης 

θερμικής ενέργειας με υλικά αλλαγής φάσης (PCM TES) σε 

συνδυασμό με ενισχυμένα υλικά αλλαγής φάσης μέσα στους 

κατακόρυφους γήινους  εναλλάκτες θερμότητας. Το σύνολο του 

συστήματος θέρμανσης-ψύξης θα ελέγχεται από ένα προηγμένο 

σύστημα έξυπνης αυτοδιαχείρισης της ενέργειας. 

Στα πλαίσια του TESSe2b θα κατασκευαστούν τρεις πιλοτικές 

επιδεικτικές εφαρμογές  μικρής κλίμακας σε κτίρια κατοικιών σε 

Αυστρία, Ισπανία και Κύπρο με σκοπό την αξιολόγηση του 

προτεινόμενου συστήματος σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες. 



Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for 

development of Enhanced Geothermal Systems and Superhot 

Geothermal Systems (GEMex) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 9.999.792,50 € 

Επιχορήγηση – Χρηματοδότηση: H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA 

Συντονιστής του Έργου: HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM 

Διάρκεια: 44 μήνες (2016-2021) 

Περιγραφή – Στόχος: 

Το έργο GEMex αποτελεί προσπάθεια μίας ευρωπαϊκής 

κοινοπραξίας με μίας αντίστοιχης κοινοπραξία στο Μεξικό, όπου 

οι στόχοι είναι κοινοί και βασίζονται στην: 

Αξιολόγηση δύο μη συμβατικών γεωθερμικών περιοχών, για την 

ανάπτυξη συστημάτων EGS στο Acoculco και για ένα superhot 

πόρο κοντά στον Los Humeros. Αυτό το τμήμα της έρευνας  θα 

επικεντρωθεί στην κατανόηση της τεκτονικής εξέλιξης, της 

κατανομής των ρηγμάτων και της υδρογεωλογίας της 

αντίστοιχης περιοχής, καθώς και στην πρόβλεψη των in-situ 

τάσεων και θερμοκρασιών σε βάθος. 

Προσδιορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των ταμιευτήρων 

των συμβατικών γεωθερμικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων 

των γεωφυσικών και γεωλογικών μεθόδων που θα αναπτυχθούν 

και θα εφαρμοστούν για την εφαρμογή τους στις δύο περιοχές 

του έργου. 

Ανάπτυξη πρακτικών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του 

γεωθερμικού πεδίου. 

 



Ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 
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