
1 
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Αλάπηπμε  
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Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ 

 Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (ΔΕΘΑΝ) ωσ 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ Α.Ε. ζχει παραλάβει τθν ςκυτάλθ τθσ διαχείριςθσ 
των ζργων ΑΠΕ από τθ μθτρικι εταιρεία, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ανάπτυξθ του κλάδου των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ).  

 Σο 2008 ζγινε απόςχιςθ του κλάδου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τθσ ΔΕΘ. Από τότε ζχει αναπτφξει 
χαρτοφυλάκιο ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 147,7 MW ςε αιολικά πάρκα, μικρά υδροθλεκτρικά και 
φωτοβολταϊκά ζργα, ενϊ 21 MW νζων ζργων βρίςκονται ςε καταςκευι και άνω των 4.100 MW υπό ανάπτυξθ. 

 τόχοσ τθσ εταιρείασ είναι, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ του επενδυτικοφ τθσ προγράμματοσ 2013 – 2017, να 
ζχει υπερδιπλαςιάςει το χαρτοφυλάκιο εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ τθσ και να αυξιςει ςθμαντικά το μερίδιο αγοράσ τθσ. 

 
 Θ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ μετά τθν επικαιροποίθςθ ςχεδίων και ςτόχων ςτθ βάςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο 

αναπτυξιακό και επενδυτικό περιβάλλον τθσ ελλθνικισ αγοράσ, ςτθρίηεται ςε δφο κεντρικοφσ άξονεσ: 
 

1. Ανάπτυξθ ενόσ διαφοροποιθμζνου χαρτοφυλακίου: 

• Δθμιουργία νζων ΑΠ 

• Ενίςχυςθ του χαρτοφυλακίου ΜΤΘ.  

• Ζναρξθ εκμετάλλευςθσ πεδίων γεωκερμίασ υψθλισ ενκαλπίασ. 

• Ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ. 

• Τλοποίθςθ υβριδικϊν ζργων.  

 

2. φναψθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν με μεγάλουσ, ελλθνικοφσ και ξζνουσ, ενεργειακοφσ και καταςκευαςτικοφσ 
ομίλουσ, με ςτόχο τθν από κοινοφ ανάπτυξθ ζργων ΑΠΕ και τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ. 
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Χάρτθσ Εγκατεςτθμζνθσ Λςχφοσ ΑΠΕ τθσ ΔΕΘ ΑΝ 

61,92 

Εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ (MW) Q3 2013 
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Downstream Slope 5,5 MW 

Γεωκερμία ςτθν Ελλάδα  

Γεωθερμικά Πεδία τα δικαιϊματα των 
οποίων προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ με  
Διεθνή Διαγωνιςμό το 2012 και 
κατάκυρϊθηκαν ςτη ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ: 
 
1. Ακροπόταμοσ Καβάλασ 
2. Λεκάνη Σπερχειοφ ποταμοφ 
3. Σουςάκι Κορινθίασ 
4. Νήςοσ Ικαρία 

Γεωθερμικά Πεδία τα δικαιϊματα των 
οποίων ζχουν μιςθωθεί ςτη ΔΕΗ ΑΕ και 
μεταβιβαςτεί ςτη ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ: 
 
1. Μήλοσ – Κίμωλοσ – Πολφαιγοσ 
2. Νίςυροσ 
3. Λζςβοσ 
4. Μζθανα 

Σο 2020 θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του Κλάδου τθσ 
Γεωκερμίασ κα μποροφςε να φτάςει περίπου 100 MW 
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Downstream Slope 5,5 MW 

Γεωκερμικό δυναμικό  «Μιλου – Κιμϊλου – Πολυαίγου» (Λ) 

Κφρια Χαρακτθριςτικά 

 Το ςφμπλεγμα Μιλου-Κιμϊλου-Πολφαιγου (ΜΚΠ) ζχει το μεγαλφτερο 

γ/θ πεδίο με θερμοκραςία γ/θ ρευςτοφ άνω των 300 
 

C και υψηλή 

πίεςη. Βάςει των ερευνητικϊν γεωτρήςεων, εκτιμάται ότι μπορεί να 

αποδϊςει ιςχφ 120 MW. 

 ε πρϊτθ φάςθ θα αναπτυχθεί μονάδα 5 MW.  

 

Περιβάλλον 
 Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ 

οικιςμοφσ και κατοικημζνεσ περιοχζσ. 
 Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου 

ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. 
 Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ 

από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. 
 

Οφζλη 
 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ κατά τθ 

λειτουργία  (για το ςταθμό των 5 MW).   
 Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06):  

~€25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW 

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

Από το 1973 ζχουν πραγματοποιθκεί:  

 Πάνω από 130 μελζτεσ 

 5 παραγωγικζσ γεωτριςεισ ςτη Μήλο βάθουσ 

1.000 – 1.800μ 

 Καταςκευι (το 1986) μιασ μονάδασ 

θλεκτροπαραγωγισ ιςχφοσ 2 MW, η οποία 

λειτοφργηςε ικανοποιητικά για 2 χρόνια 

(παραγωγή 6 TWh) καλφπτοντασ πλήρωσ τισ 

ανάγκεσ του νηςιοφ.  
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Downstream Slope 5,5 MW 

Γεωκερμικό δυναμικό  «Μιλου – Κιμϊλου – Πολυαίγου» (ΛΛ) 
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‘Αποψθ Γεωκερμικοφ τακμοφ Μιλου – Πρϊτοσ Γεωκερμικόσ ςτακμόσ ςτθν Ελλάδα 
(1986-88) 
 
 
 

Downstream Slope 5,5 MW 
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 Κζςθ παλαιοφ Γεωκερμοθλεκτρικοφ τακμοφ Μιλου ιςχφοσ 2 MW  
 
 
 

Downstream Slope 5,5 MW 

Ο γεωκερμοθλεκτρικόσ ςτακμόσ Μιλου  
κατά τθν περίοδο καταςκευισ 

Θ περιοχι ςιμερα,  
μετά τθν αποξιλωςθ του ςτακμοφ 
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Γ/Κ Μιλου: χεδιαςμόσ διαςφνδεςθσ Μιλου - φρου 
 
 

Downstream Slope 5,5 MW 
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ρεδηαζκόο ανάπτυξθσ Γ/Κ ςτο ςφμπλεγμα Μιλοσ-Κίμωλοσ-Πολφαιγοσ  
(A) Μιλοσ 

 

 
 

Downstream Slope 5,5 MW 

 Ενθμζρωςθ των τοπικϊν αρχϊν και κοινωνίασ 

 Ζχει υποβλθκεί ςτθ ΡΑΕ αίτθςθ για άδεια παραγωγισ ιςχφοσ 5MW από τθν ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (9/2012) 

 φνταξθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτριςεισ) 

 υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο 

 Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων 

 Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων. 

 Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW 
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Εξζλιξθ Εργαςιϊν ςτο ςφμπλεγμα Μιλοσ-Κίμωλοσ-Πολφαιγοσ  
(Β) Κίμωλοσ 

 
 

Downstream Slope 5,5 MW 

 Ενθμζρωςθ των τοπικϊν αρχϊν και κοινωνίασ 

 Ζχει υποβλθκεί ςτθ ΡΑΕ αίτθςθ για άδεια παραγωγισ 5MW από τθ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (12/2011) 

 Ζχει υποβλθκεί Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για τισ γεωτρθτικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ 
(10/2013) 

 υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο 

 Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων 

 Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων 

 Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW 
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ρεδηαζκόο Εργαςιϊν ςτο ςφμπλεγμα Μιλοσ-Κίμωλοσ-Πολφαιγοσ  
(Β) Κίμωλοσ 

 
 

Downstream Slope 5,5 MW 

Κερμζσ 
πθγζσ 

Κζςεισ 
γεωτριςεων 
ΔΕΘ 
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Νίςυροσ : Γεωκερμικό δυναμικό (Λ)  
 
 

Downstream Slope 5,5 MW 

Κφρια Χαρακτθριςτικά 

Τεχνικά Στοιχεία  
 Η Νίςυροσ ζχει το δεφτερο μεγαλφτερο γ/θ πεδίο υψηλήσ ενθαλπίασ ςτην 

Ελλάδα  
με θερμοκραςία γ/θ ρευςτοφ άνω των 350 

 
C και υψηλή πίεςη.  

 Σε πρϊτη φάςη θα αναπτυχθεί μονάδα ιςχφοσ 5 MW ςτη θζςη Αγία Ειρινθ.  
 Δεν κα γίνει καμία επζμβαςθ ςτθ καλδζρα του θφαιςτείου. 

 
Περιβάλλον 
 Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. 
 Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου ολικήσ 

επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. 
 Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ από 

οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. 
 

Οφζλη 
 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ κατά τθ λειτουργία  

(για το ςταθμό των 5 MW).  
 Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06):  

~€25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW 
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Νίςυροσ : Γεωκερμικό δυναμικό (ΛΛ)  
 

Downstream Slope 5,5 MW 

 Ηϊνεσ Διάρρθξθσ 

 Τπάρχουςεσ Γεωτριςεισ 

 Ριγμα κυρίου γ/κ ενδιαφζροντοσ 

 Προτεινόμενθ μονάδα 5 MW 

τθ Νίςυρο θ κυκλοφορία των γεωκερμικϊν 
ρευςτϊν ελζγχεται από δφο κφριεσ τεκτονικζσ 

ηϊνεσ.                                               
 

Θ μονάδα παραγωγισ κα αναπτυχκεί ςτθ κζςθ 
Αγία Ειρινθ, ςτο ΝΔ άκρο του νθςιοφ, ςε κζςθ 
που προζκυψε από τθ μελζτθ ςκοπιμότθτασ. 

Ν1 

Ν2 
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 Γ/Κ ΝιςφρουΆποψθ τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ του νζου Γ/Κ ςτακμοφ (Λ)  
 

Downstream Slope 5,5 MW 
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Γ/Κ Νιςφρου: Άποψθ τθσ καλδζρασ του θφαιςτείου (ΛΛ) 
 

Downstream Slope 5,5 MW 



17 

 
Νίςυροσ : Εξζλιξθ Εργαςιϊν 

 

Downstream Slope 5,5 MW 

 Ζχει υποβλθκεί από το 2009 αίτθςθ ςτθ ΡΑΕ για χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ ιςχφοσ 5 MW 

 φνταξθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτριςεισ) 

 Σο 2013 εκπονικθκε από το τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν  
«Μελζτθ επικινδυνότθτασ του θφαιςτείου Νιςφρου, με διερεφνθςθ των ςυνεπειϊν εκμετάλλευςθσ του 
γεωκερμικοφ δυναμικοφ» 

 υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο 

 Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων 

 Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων. 

 Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW 
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υμπεράςματα 

 Θ παράκτια ηϊνθ τθσ Αγίασ Ειρινθσ ςτθν Νίςυρο προςφζρεται για τθν εκμετάλλευςθ του γεωκερμικοφ 
πεδίου δεδομζνου ότι πρόκειται για περιοχι ςχετικά απομονωμζνθ, χωρίσ οπτικι επαφι και μακριά από 
οικιςτικζσ μονάδεσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ. Σο μζγεκοσ των εγκαταςτάςεων δεν κα υπερβαίνει τα 5 
MWe, ενζργεια θ οποία επαρκεί για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ νιςου και να ςυμβάλλει ςε μια ιπια 
ανάπτυξθ κακϊσ επίςθσ και ςτθν βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ, ενϊ παράλλθλα οι όποιεσ επιπτϊςεισ κα 
ελαχιςτοποιθκοφν.  

 Είναι αυτονόθτο ότι για τθν καταςκευι και λειτουργία τθσ μονάδασ κα τθρθκοφν όλοι οι Περιβαλλοντικοί 
Όροι οι οποίοι κα τεκοφν, ενϊ θ όλθ διαδικαςία κα επιβλζπεται από διεπιςτθμονικι ομάδα με τθν 
ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων.  

  Θ ανάπτυξθ του γεωκερμικοφ πεδίου δεν ζχει καμία επίδραςθ και επίπτωςθ ςτισ θφαιςτειακζσ 
διεργαςίεσ και ςτθν θφαιςτειακι επικινδυνότθτα. Αντίκετα, ωσ ζνα βακμό ςυμβάλλει ςτθν εκτόνωςθ τθσ 
θφαιςτειακισ ενζργειασ.  

 

Νίςυροσ :  Μελζτθ επικινδυνότθτασ του θφαιςτείου Νιςφρου, με διερεφνθςθ των 
ςυνεπειϊν εκμετάλλευςθσ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ 
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Λζςβοσ : Γεωκερμικό δυναμικό 

Downstream Slope 5,5 MW 

Κφρια Χαρακτθριςτικά 

Τεχνικά Στοιχεία  
 Σο γεωκερμικό πεδίο Λζςβου δεν ζχει πιςτοποιθκεί πλιρωσ για τα 

κερμοδυναμικά του χαρακτθριςτικά. 
 Εκτιμάται ότι είναι χαμηλότερησ ενθαλπίασ από τα πεδία τησ Μήλου και 

τησ Νιςφρου. 
 Στόχοσ είναι η κάλυψη ιςχφοσ βάςησ του νηςιοφ (8 MW), καθϊσ το 

ςυνολικό δυναμικό εκτιμάται περί τα 15 MW, με βάςη τα μζχρι τϊρα 
αποτελζςματα των ερευνϊν. 

 Το μζγιςτο εκμεταλλεφςιμο δυναμικό εκτιμάται ότι μπορεί να φτάςει  τα 
20 MW. 
 

Περιβάλλον 
 Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ 

οικιςμοφσ και κατοικημζνεσ περιοχζσ. 
 Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου 

ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. 
 Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ 

από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. 
 

Επενδυτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 Από το 1974, ζχουν γίνει άνω των 40 μελετϊν.  
 Η ΔΕΗ ζχει καταςκευάςει τόςο γεωτρήςεισ θερμοβαθμίδασ (βάθουσ 150 – 

200 m) όςο και  βαθιζσ ερευνητικζσ γεωτρήςεισ (βάθουσ 300, 550, 1.020 
και 1.410 m) με μζγιςτη θερμοκραςία γ/θ ρευςτοφ ςτουσ 105°C. 

τφψθ 
Άργενοσ 

Οφζλη 
 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 

νζεσ κζςεισ κατά τθ λειτουργία  (για το ςταθμό 
των 5 MW).  
 

 Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ 
(βάςει Ν.3468/06):  
~€25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW 
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Λζςβοσ : Εξζλιξθ Εργαςιϊν  
 
 

Downstream Slope 5,5 MW 

 Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ ζχει ιδθ λάβει άδεια παραγωγισ ιςχφοσ 8 MW Από τθ ΡΑΕ για το γεωκερμικό πεδίο Λζςβου 

 Ζχει εκδοκεί από το ΤΠΕΚΑ Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων για τθν εκτζλεςθ των γεωκερμικϊν βακιϊν 
γεωτριςεων 

 υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο για τθν ανάπτυξθ του Γεωκερμικοφ πεδίου Λζςβου 

 Προγραμματίηεται θ εκτζλεςθ δφο ερευνθτικϊν γεωτριςεων μεςαίου βάκουσ και δφο βακιϊν ερευνθτικϊν - παραγωγικϊν 
γεωτριςεων (2014) 

 Προγραμματίηεται θ καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων (2014 - 15) 

 Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ ιςχφοσ 8 MW 
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Γ/Κ Μεκάνων 

Downstream Slope 5,5 MW 

Κφρια Χαρακτθριςτικά  

Σεχνικά τοιχεία  
 Το Γ/Θ πεδίο Μεθάνων δεν είναι ακόμη πλήρωσ πιςτοποιημζνο 

ωσ προσ τα θερμοδυναμικά του χαρακτηριςτικά και θα 
προηγηθεί  διερεφνηςη του. 

 Ο χαρακτηριςμόσ ολόκληρου τησ χερςονήςου των Μεθάνων ωσ 
αρχαιολογική περιοχή, δυςχεραίνει την ζρευνα και την ανάπτυξη 
του γεωθερμικοφ πεδίου. 

 Αναμζνουμε την οριοθζτηςη από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ τησ 
περιοχήσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ. 
 

Περιβάλλον 
 Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και 

παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. 
 Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ 

κφκλου ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. 
 Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και 

απόςταςησ από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. 
 

Oφζλθ 
 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ κατά τθ 

λειτουργία  (για το ςταθμό των 5 MW).  
 Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06):  

~€25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW 

Λςτορικό Επενδφςεων 

 Από το 2000 ζωσ ςήμερα ζχουν πραγματοποιηθεί 8 
μελζτεσ.  

 Η ΔΕΗ ζχει διανοίξει 11 γεωτρήςεισ θερμοβαθμίδοσ 
βάθουσ 250 m.  
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Μζκανα : Εξζλιξθ Εργαςιϊν  
 

Downstream Slope 5,5 MW 

 Ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςτθ ΡΑΕ για άδεια παραγωγισ 5MW (Μάρτιοσ 2012) 

 φνταξθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτριςεισ) 

 υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο 

 Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων 

 Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων. 

 Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW (το 2015) 
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*Θ ρωςικι παραγωγι πραγματοποιείται ςτθν Ανατολικι ιβθρία 
**Θ γαλλικι παραγωγι πραγματοποιείται ςτθ Γουαδελοφπθ 



25 

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Παγκόςμια Εγκατεςτθμζνθ Κερμικι Λςχφσ *MWt]

Παγκόςμια Εγκατεςτθμζνθ Κερμικι Λςχφσ (ΜWt) 



26 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

Εκτιμϊμενο Μζςο κόςτοσ (2009 $/ megawatthour) για ςτακμοφσ 
που κα τεκοφν ςε λειτουργία το 2016 

Πηγή: Energy Information Admission, Annual Energy Outlook 2011, December 2010, DOE/EIA - 0383 (2010)

Κόςτοσ κεφαλαίου Σταθερό κόςτοσ λειτουργίασ & ςυντήρηςησ Μεταβλητό κόςτοσ λειτουργίασ & ςυντήρηςησ Επενδφςεισ δικτφου

Εκτιμϊμενο Μζςο κόςτοσ για ςτακμοφσ που κα τεκοφν ςε λειτουργία το 2016  
(2009 $/MWh) 

Πθγι : Energy Information Admission, Annual Energy Outlook 2011 (DOE/EIA 2010 )  
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Αηκνζηξόβηινο Αληιία πκππθλωηήο 

Δλαιιάθηεο 

Θεξκόηεηαο Γελλήηξηα Πίλαθαο ειέγρνπ 

 
Πρότυπθ Γεωκερμικι Μονάδα Ολικισ Επανςειςαγωγισ – ΜΘΔΕΝΛΚΘ ΡΤΠΑΝΘ  
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Θ εκμετάλλευςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ ζχει αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια 
 

Λαρντερζλο Λταλίασ 1904 Χαβάθ 2004 
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Θ γεωκερμία δθμιουργεί τισ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ ανά μονάδα ιςχφοσ τόςο ςε 
ςχζςθ με το λιγνίτθ όςο και με τισ υπόλοιπεσ ΑΠΕ 

 

Πθγι(εσ): ΚΑΠΕ, ΕΛΕΣΑΕΝ, ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ 

Καη κάιηζηα ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Εργατοζτθ ςε ςχζςθ με λιγνίτθ (λιγνίτθσ = 1) Ανά μονάδα ιςχφοσ Ανά μονάδα ενζργειασ

Ληγλίηεο (παξαγωγή & νξπρεία) 1,00 1,00

Φωηνβνιηαϊθά 2,50 18,76

Αηνιηθά 0,90 3,75

Βηνκάδα 2,40 2,50

Γεωζεξκία 2,80 2,50

Ηιηνζεξκηθά 1,40 6,25

Τδξνειεθηξηθά 1,20 6,88
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υμπεράςματα  

 Θ γεωκερμικι ενζργεια είναι μια από τισ πλζον κακαρζσ και ελάχιςτα ζωσ κακόλου ρυπαντικζσ μορφζσ 
ενζργειασ.  

 θμειϊνουμε ότι θ γεωκερμία, με τθν ολικι επανειςαγωγι των ρευςτϊν  και αερίων, δεν επιφζρει 
καμία μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, και το πιο ςθμαντικό, δεν εκπζμπει καυςαζρια  και   ιδιαίτερα  
διοξείδιο του άνκρακα (CO2) ςτθν ατμόςφαιρα (Φαινόμενο του κερμοκθπίου), κακόςον θ παραγωγι 
τθσ ενζργειασ δεν προζρχεται από καφςθ αλλά ςυντελείται ςε εναλλάκτθ κερμότθτασ. 

 Είναι κρίμα μια Ιπια και Ανανεϊςιμθ μορφι ενζργειασ, όπωσ είναι θ ΓΕΩΚΕΡΜΛΑ, να ζχει δυςφθμιςτεί 
τόςο πολφ,  ϊςτε  να μθν μπορεί να αναπτυχκεί ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. 

 Για τθν καταςκευι των ζργων απαιτείται ενθμζρωςθ τθσ κοινωνίασ και αυτό είναι υποχρζωςθ τθσ 
Πολιτείασ, των φορζων και τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ.  

 ε μια δφςκολθ για τθν πατρίδα μασ περίοδο δεν είναι δυνατόν εγχϊριοι φυςικοί πόροι να μζνουν 
ανεκμετάλλευτοι εξ αιτίασ του φαινομζνου  

«ΌΧΛ ΣΘ ΔΛΚΘ ΜΟΤ ΑΤΛΘ». 

 Θ αυλι είναι μία : είναι θ πατρίδα μασ, το ςπίτι μασ. 



Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Καποδιςτρίου 3 

153 43 Αγία Παραςκευή 

Τηλ. :211 211 8075 

Fax :211 211 8089 

e-mail: info@ppcr.gr  

web: www.ppcr.gr 

 

Επενδφοντασ ςτθ Φφςθ 


