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ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ 
ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ 

Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι 
τρεισ: 

• Η θλιακι ακτινοβολία (Φ/Β, θλιακι κερμικι, 
αιολικι, βιομάηα, κυματικι, υδροθλεκτρικι). 

• Ενζργεια του διάπυρου εςωτερικοφ τθσ γθσ 
(γεωκερμία). 

• Η βαρυτικι ζλξθ τθσ ςελινθσ και του θλίου 
(παλιρροιακι).  
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ 
ΣΟΧΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

• τοχαςτικζσ είναι οι ΑΠΕ που το δυναμικό τουσ 
μεταβάλλεται από τυχαία ατμοςφαιρικά φαινόμενα 
(αιολικι, θλιακι, κυματικι). Δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για θλεκτροπαραγωγι ωσ 
μονάδεσ βάςθσ του ςυςτιματοσ. 

• Μθ ςτοχαςτικζσ είναι οι ΑΠΕ των οποίων θ 
θλεκτρικι παραγωγι εξαρτάται από το λειτουργό 
(βιομάηα, υδροθλεκτρικι, γεωκερμία). Μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μονάδεσ βάςθσ.  

• Η παλιρροιακι είναι μθ ςτοχαςτικι - περιοδικι. 
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
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ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

Ανάλογα με τισ κερμοκραςίεσ τουσ τα 
γεωκερμικά πεδία κατατάςςονται διεκνϊσ ςτισ 
παρακάτω βαςικζσ κατθγορίεσ: 
• Τψθλισ ενκαλπίασ, με κερμοκραςίεσ παραγόμενων 

ρευςτϊν άνω των 150 0C. 

•Μζςθσ ενκαλπίασ, με κερμοκραςίεσ από 90 0C ζωσ 150 

0C. 

•Χαμθλισ ενκαλπίασ, με κερμοκραςίεσ από 25 0C ζωσ 
90 0C. 

•Ομαλισ γεωκερμίασ με κερμοκραςίεσ <25 0C.  
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ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Οι εφαρμογζσ χαμθλισ 
ενκαλπίασ βρίςκονται μεταξφ 
των δφο κατακόρυφων 
πορτοκαλί  γραμμϊν. 

Δεν χρθςιμοποιείται για 
θλεκτροπαραγωγι ωσ 
αςφμφορθ. 
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ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Μια παραςτατικότερθ 
εικόνα των 
εφαρμογϊν από το 
ΕΜΠ. 
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ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΙΧΤ Ε  
ΑΠ’ ΕΤΘΕΙΑ ΧΡΗΗ ΠΑΓΚΟΜΙΩ (2010) 

Οι αρικμοί περιλαμβάνουν 
και εφαρμογζσ αβακοφσ 
γεωκερμίασ. 

 

Η γεωκερμικι απ’ ευκείασ 
χρθςιμοποιθκείςα 
ενζργεια παγκοςμίωσ από 
758 TWh το 2005 
αυξικθκε κατά 60% το 
2009 ςε 1.210 TWh (πθγι 
iea).      
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωκερμικά πεδία 
Βόρειασ Ελλάδασ. 

Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ.  
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωκερμικά πεδία  
Κεντρικισ Ελλάδασ. 

Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ.  
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωκερμικά πεδία  
Βορείου Αιγαίου. 

Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ.  
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωκερμικά πεδία  
Νότιου Αιγαίου. 

Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ.  



ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 

ΕΝΘΑΛΠΙΑ 

• Οι άμεςεσ χριςεισ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ 
χαμθλισ ενκαλπίασ είναι: 

• Θζρμανςθ χϊρων 

• Θζρμανςθ κερμοκθπίων και εδαφϊν 

• Ιχκυοκαλλιζργειεσ και καλλιζργειεσ μικροφυκϊν 

• Βιομθχανικζσ εφαρμογζσ 

• Θζρμανςθ κολυμβθτικϊν και ιαματικϊν δεξαμενϊν 
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ΑΜΕΗ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΩΡΩΝ 

• Είναι θ παλαιότερθ και πιο διαδεδομζνθ χριςθ ςτθν 
Ευρϊπθ και ςτθν Ελλάδα (δυςτυχϊσ ςε πολφ μικρι 
κλίμακα). Μπορεί να καλφψει ςε μεγάλο ποςοςτό τισ 
ανάγκεσ ενόσ δικτφου τθλεκζρμανςθσ πόλθσ ι οικιςμοφ. 

• Περιλαμβάνει και τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ για 
οικιακζσ χριςεισ. 

• Χρθςιμοποιοφνται  εναλλάκτεσ κερμότθτασ. 
• Απαιτοφνται γεωκερμικά ρευςτά με ελάχιςτθ επικυμθτι 

κερμοκραςία 50 0C (τθλεκζρμανςθ). 
• Μπορεί να ςυνδυαςτεί με ςυμπαραγωγι από φυςικό 

αζριο ι βιομάηα.  
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ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Οι αγωγοί μεταφοράσ-
επιςτροφισ του ηεςτοφ 
νεροφ από τον εναλλάκτθ 
είναι προμονωμζνοι και 
μπορεί να ζχουν μικοσ 
λίγων χιλιομζτρων από το 
πεδίο ςτον οικιςμό. 
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ΘΕΡΜΑΝΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ 

• Σα κερμαινόμενα κερμοκιπια είναι ςυνικωσ υδροπονικά και 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθ χρονικι 
επζκταςθ τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου. Για κζρμανςθ εδαφϊν, θ 
ςυνθκζςτερθ εφαρμογι είναι θ παραγωγι ςπαραγγιϊν.  

• Οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ κερμικισ ενζργειασ είναι μεγάλεσ και 
αποτελεί τθν ιδανικι εφαρμογι για βιϊςιμεσ κερμοκθπιακζσ εφαρμογζσ. 

• Απαιτείται παρουςία γεωκερμικϊν ρευςτϊν με κερμοκραςία που 
υπερβαίνει τουσ 40 βακμοφσ.  

• Μπορεί επίςθσ να ςυνδυαςτεί με ςυμπαραγωγι από φυςικό αζριο ι 
βιοαζριο από αγροτικά υπολείμματα. 

• Για τισ αγροτικζσ εφαρμογζσ/επενδφςεισ ιςχφει θ Τ.Α. του ΤΠΕΚΑ 
Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΠ4211 ςτο ΦΕΚ τθσ 2/11/2011. Οι αιτιςεισ για άδεια 
διανομισ (χριςθσ) κερμικισ ενζργειασ από εκμετάλλευςθ γεωκερμικοφ 
δυναμικοφ χαμθλισ ενκαλπίασ υποβάλλονται ςτθν οικία Περιφζρεια.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
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ΘΕΡΜΑΝΗ ΕΔΑΦΩΝ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗΝ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΤΚΩΝ   

• Οι εφαρμογζσ αφοροφν καλλιζργειεσ ψαριϊν (π.χ. tilapia ςτουσ 28 
0C). Μπορεί να εφαρμοςκεί και ενυδριοπονία. 

• Παραγωγι ςπιρουλίνασ (ςτουσ 32 0C.) 
• Παραγωγι μικροφυκϊν για βιοντίηελ (ςτουσ 26-28 0C).  
• Αποκλείεται θ άμεςθ χρθςιμοποίθςθ του γεωκερμικοφ ρευςτοφ, 

αν περιζχει τοξικά ςυςτατικά (βαρζα μζταλλα, υδρόκειο, αρςενικό 
κλπ.).  

• Γενικά ςυνιςτάται θ χριςθ εναλλακτϊν. Οι ςυνιςτϊμενεσ 
ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ του πεδίου είναι 50 0C.   

•  Για τισ αγροτικζσ εφαρμογζσ/επενδφςεισ ιςχφει θ Τ.Α. του ΤΠΕΚΑ 
Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΠ4211 ςτο ΦΕΚ τθσ 2/11/2011. Οι αιτιςεισ για 
άδεια διανομισ (χριςθσ) κερμικισ ενζργειασ από εκμετάλλευςθ 
γεωκερμικοφ δυναμικοφ χαμθλισ ενκαλπίασ υποβάλλονται ςτθν 
οικία Περιφζρεια.  
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΡΟΤΛΙΝΑ 

Δεξαμενζσ καλλιζργειασ. 

Σο νερό βρίςκεται ςε 
διαρκι ροι. 

Απαιτείται να είναι ζντονα 
αλκαλικό  (pH 8-11) και με 
διαλυμζνο  CO2 . 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

• Προχπόκεςθ ςτισ εφαρμογζσ αυτζσ αποτελεί θ ςτενι 
γειτνίαςθ του γεωκερμικοφ πεδίου με τισ βιομθχανίεσ.  

• Ανάλογα με τθ κερμοκραςία των ρευςτϊν, μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε κονςερβοποιίεσ, εμφιαλωτιρια, 
αφυδάτωςθ ηωοτροφϊν, φροφτων, τομάτασ, 
αφαλάτωςθ για παραγωγι πόςιμου νεροφ, αφφγρανςθ 
λάςπθσ βιολογικοφ κακαριςμοφ, κλπ. 

• Θα πρζπει να εξετάηεται κατά περίπτωςθ θ 
ςυνδυαςμζνθ χριςθ και άλλων πθγϊν κερμότθτασ ωσ 
ςυμπλθρωματικϊν (ςυμπαραγωγι, βιομάηα κλπ.). 

• Η ςωςτι μελζτθ ςκοπιμότθτασ κα δείξει τθ βιωςιμότθτα 
τθσ επζνδυςθσ. 
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ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΑΜΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

• Μια από δθμοφιλζςτερεσ χριςεισ τθσ 
γεωκερμικισ ενζργειασ παγκοςμίωσ είναι θ 
κζρμανςθ πιςίνων και οι ιαματικζσ 
εφαρμογζσ (λουτροκεραπεία). 

• ε ότι αφορά τισ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ, οι 
δράςεισ των γεωκερμικϊν νερϊν ςτον 
ανκρϊπινο οργανιςμό ςχετίηεται με τθ 
ςφςταςι τουσ (κερμοκραςία, μεταλλικά 
ςτοιχεία).  
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ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΣΗΝ ΑΙΔΗΨΟ 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

τον πίνακα φαίνεται θ ςθμερινι 
αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμίασ 
χαμθλισ ενκαλπίασ ςτθν Ελλάδα, θ 
οποία είναι απογοθτευτικι ςε 
ςχζςθ με το εκμεταλλεφςιμο 
γεωκερμικό δυναμικό τθσ χϊρασ.  

Χρειάηονται περαιτζρω 
νομοκετικζσ παρεμβάςεισ και 
προγράμματα ενίςχυςθσ, αφοφ 
πραγματοποιθκεί ςυνολικι μελζτθ 
δυνατοτιτων εκμετάλλευςθσ για 
τθ χώρα. 
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 
www.itagroup.gr 
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