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 Η ανακάλυψη του γεωθερμικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης 

έγινε τυχαία το  1989. 

 

 Το 1993 υλοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο και αδειοδοτημένο γεωτρητικό πρόγραμμα. 

Μετρήθηκαν για πρώτη φορά θερμοκρασίες >90°C στο βόρειο τμήμα του πεδίου. 

 

 Την περίοδο 2000-2002 υλοποιήθηκε η μεγάλη ερευνητική καμπάνια του ΙΓΜΕ και 

οριοθετήθηκε το βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο. 

 

 Τον Απρίλιο 2013 μισθώθηκε το γ/θ πεδίο από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 

 Την περίοδο 2013-2016 κατασκευάστηκε νέα γεώτρηση παραγωγής και εκτελέστηκε 

πρόγραμμα δοκιμών παραγωγής. Αποτυπώθηκε το πολύ σημαντικό θερμοενεργειακό 

προϊόν της περιοχής με θερμοκρασίες ρευστού >95°C σε μικρά σχετικά βάθη έως 400-

450 μ. και παροχές >100 m3/h ανά γεώτρηση. 

 

 Την περίοδο 2019-2020 θα κατασκευαστούν τρεις νέες γεωτρήσεις (1 παραγωγής και 2 

επανεισαγωγής) και θα υλοποιηθεί πλήρες πρόγραμμα μηχανικής του ταμιευτήρα. 
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

2013:   Μίσθωση πεδίου 

2014:  Έγκριση Μ.Π.Ε. 

2017:  Έκδοση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από Ρ.Α.Ε  

2017:  Υποβολή επενδυτικού σχεδίου (τεύχη δημοπράτησης) στη Διαχειριστική Αρχή (Α.Μ.Θ.) 

2017:  Έγκριση επενδυτικού σχεδίου ύψους 6.200.000€ 

2018:  Διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου 
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

2019:  Ορισμός αναδόχου και έναρξη εργασιών (χρονοδιάγραμμα: 18 μήνες) 

2019:  Ανόρυξη νέας γεώτρησης παραγωγής (550 μ.) (Χρηματοδότηση από ΤΑΡ) 

2019:  Μακροχρόνιες δοκιμές παραγωγής σε τρεις γεωτρήσεις παραγωγής και    

   δοκιμές  εισπίεσης σε δύο γεωτρήσεις επανεισαγωγής 

2019:  Ολοκλήρωση προμελέτης τηλεθέρμανσης οικισμών Άνθειας και Αρίστηνου (πρόβλεψη 

   για 400 κατοικίες) 

2019:  Ανάθεση προμελέτης για δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων ORC σε κάθε   

   γεώτρηση παραγωγής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

2020:  Έναρξη λειτουργίας αστικής και αγροτικής τηλεθέρμανσης (1η Φάση Αξιοποίησης) 
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ (ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟ) 

Οριοθέτηση από το ΙΓΜΕ του 

βεβαιωμένου Γ/Θ πεδίου στα 20 km2 

και του πιθανού στα 60 km2    
 

 

Το βεβαιωμένο Γ/Θ πεδίο δημοπρατήθηκε το 2013 

και μισθώθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης 

Το γ/θ πεδίο Αρίστηνου μισθώθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης χωρίς κανένα ποσοτικό χαρακτηριστικό. Από το 2012 

έως και σήμερα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υλοποίησε σειρά ερευνητικών έργων και μελετών με σκοπό την 

πιστοποίηση του δυναμικού, ώστε να προχωρήσει με ασφάλεια στα μελλοντικά επενδυτικά του σχέδια. Έχουν 

επενδυθεί έως σήμερα πάνω από 250.000€ από ιδίους πόρους. 
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 Από το 1989 έως σήμερα έχουν ανορυχθεί 19 

γεωτρήσεις έρευνας ή παραγωγής. 

 

 Σήμερα μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά μόνο 

δύο από αυτές. Η ΑΑ3Π και η ΑΑ6Π. 

 

 Η γεώτρηση ΑΑ8Π θα κατασκευαστεί το 2019 με 

χρηματοδότηση του ΤΑΡ και θα υποστηρίξει τα 

μελλοντικά εγχειρήματα τηλεθέρμανσης με ρευστά 90°C. 

 

 Η γεώτρηση ΑΑ7Π θα κατασκευαστεί το 2020 και θα 

υποστηρίξει εγχειρήματα ηλεκτροπαραγωγής και 

ξήρανσης βιομάζας για παραγωγή pellet με ρευστά 

>95°C. 

 

 Οι γεωτρήσεις ΑΑ1R και ΑΑ2R είναι γεωτρήσεις 

επανεισαγωγής και θα κατασκευαστούν το 2019 με 

στόχο την υποδοχή ρευστών τουλάχιστον 200 m3/h.  

ΑΝΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ 



Η ανόρυξη, ανάπτυξη και άντληση της παραγωγικής γεώτρησης ΑΑ-6Π σε βάθος 410 μ. (Qmin=70 m3/h, T=95-

97°C) (2016) αποτελεί το πιο σημαντικό ερευνητικό που υλοποίησε έως σήμερα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

με ίδιους πόρους το 2016. Η μέγιστη θερμοκρασία της οροφής του κύριου ταμιευτήρα στους 92,5°C το 1993 

αναθεωρείται πλέον προς τα πάνω. 



ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (2019-2020)   

 Αξιοποίηση των γεωτρήσεων ΑΑ3Π και ΑΑ6Π 

με μέγιστη συνολική παροχή 150 m3/h και 

ελάχιστη αρχική θερμοκρασία 90°C. 

 Τελικές χρήσεις: 

 τηλεθέρμανση του συνόλου των κτιριακών 

εγκαταστάσεων τις οποίες υποστηρίζει 

ενεργειακά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

(20% του διαθέσιμου φορτίου). 

 αγροτική τηλεθέρμανση θερμοκηπίων 

κηπευτικών και παραγωγής μικροφυκών 

(40-50 στρμ.) (80% του διαθέσιμου 

φορτίου).   

Η μεταφορά και επανεισαγωγή των γεωθερμικών 

ρευστών και η διακίνηση του νερού στα δίκτυα 

ανακυκλοφορίας θα γίνει μέσα από ένα εκτεταμένο 

δίκτυο προμονωμένων πλαστικών αγωγών PP 

συνολικού μήκους 18.530 m. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 



ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ  

 Συνολική επιφάνεια 20 κτιρίων: 7665 m2 

 

 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 2044 kW 

 

 Μέση ετήσια απαιτούμενη ποσότητα ρευστού για 

τα δημοτικά κτίρια: 51.000 m3. 

 

 Ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας: 

876.000 kWh (123.000 kg πετρελαίου 

θέρμανσης).  



ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

 Το διαθέσιμο θερμικό φορτίο για την αγροτική τηλεθέρμανση 
ανέρχεται στα 7,8 MW 

 

 Δυνατή η ενεργειακή υποστήριξη έως 60 στρ. υδροπονικών 
θερμοκηπίων. 

 

 Η θερμοκρασία προσαγωγής ορίζεται στους 65°C. Μετά τη 
χρήση το νερό θα επιστρέφει στη διάταξη απόρριψης σε 
θερμοκρασία ~30°C.  

 



Πέραν των όποιων μικρών ή μεγάλων τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν, οι 

δυνατότητες του γεωθερμικού πεδίου για ενεργειακή κάλυψη,  όχι μόνον του αρχικού σχεδίου αξιοποίησης αλλά και 

άλλων πρόσθετων δυναμικών ταυτόχρονων ή ετεροχρονισμένων εφαρμογών, είναι πολύ μεγάλες.  

 

 

Βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι γεωθερμικοί στόχοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

1. Βιομηχανικές χρήσεις: Δημοτική μονάδα παραγωγής pellets με χρήση γ/θ ενέργειας με επεξεργασία των 

φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου. 

2. Αστική τηλεθέρμανση: Αρχικά θα ενταχθούν οι οικισμοί Άνθειας και Αρίστηνου (300-400 κατοικίες). 

3. Αγροτική τηλεθέρμανση: Έμπρακτο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους οίκους για θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες έως 400 στρμ. Έχουν ήδη γίνει πολλές επαφές με τη Δημοτική αρχή. 

4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Εγκατάσταση συστημάτων ORC για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στις κεφαλές των πιο σημαντικών γεωτρήσεων (Q>100m3/h και Τ=90-97°C ανά γεώτρηση) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (1) 
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) 

 Εγκατεστημένη θερμική ισχύς: 1,5 MW 

 Δυναμικότητα παραγωγής: 1500 τόνοι/έτος 

 Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000€ 
(περιλαμβάνεται η αντικατάσταση 30-50 συμβατικών 

λεβητοστασίων σε σχολεία της Αλεξανδρούπολης) 

 Έχει υλοποιηθεί η προμελέτη σκοπιμότητας 

 

 



Έξι οικισμοί με συνολικό πληθυσμό 5.000 
κατοίκων 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2) 
(ΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ) 
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ΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ 

 Η τηλεθέρμανση των 400 περίπου 

κατοικιών των οικισμών Άνθειας και 

Αρίστηνου αποτελεί στόχο πρώτης 

προτεραιότητας για το Δήμο. 

 

 Θα απαιτηθεί φορτίο της τάξης των 5-6 

MWth κατανεμημένο σε δύο 

θερμοκρασιακά επίπεδα: 90-75°C και 75-

60°C.  

 

 Προς το παρόν το βεβαιωμένο δυναμικό 

δεν επαρκεί. Αναγκαία συνθήκη είναι η 

ανόρυξη νέων γεωτρήσεων παραγωγής 

και η βελτιστοποίηση του συστήματος 

διαχείρισης της ενέργειας με διασύνδεση 

του με θερμοκηπιακές χρήσεις.  



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (3) 
(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

 Δύο νέες γεωτρήσεις παραγωγής 

 Δύο νέες γεωτρήσεις επανεισαγωγής 

 Σταθμός θερμικής εναλλαγής 

 Κλειστό δίκτυο μεταφοράς 6-7 km 

 Στόχος η διακίνηση θερμικού φορτίου 

10-15 ΜWth 

 

 Έχει ήδη υποβληθεί η ΜΠΕ  



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (4) 
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 

 Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζονται διεθνώς με επιτυχία 

τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γ/θ ρευστά με 

χαμηλές θερμοκρασίες έως 80°C.  

 

 Στο πλαίσιο της τροποποίησης του νόμου για τη γεωθερμία 

υπάρχουν θετικές σκέψεις για μεταφορά του ορίου της χαμηλής 

ενθαλπίας στους 99°C και τη δυνατότητα ηλεκτροπαραγωγής από 

τους κατέχοντες δικαίωμα αξιοποίησης γ/θ ενέργειας χαμηλής 

ενθαλπίας. 

 

 O Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει θέσει ως στρατηγικό αναπτυξιακό 

στόχο την προοπτική ηλεκτροπαραγωγής, όχι μόνον από τα 

ρευστά χαμηλής ενθαλπίας, αλλά και από τους βαθύτερους 

ταμιευτήρες με Τ>130°C. 

 



Γεώτρηση Παραγωγής Αρίστηνο 
 
Q=100m3/h, T=90-97°C 
Δt=10°C ανά στάδιο 
Θερμική Ενέργεια: 1,15 MWth/στάδιο 
Ηλεκτρική Ενέργεια: 100 Kwel/ανά στάδιο 
Λειτουργία σε πλήρες φορτίο: 1200 h/έτος 
Ετήσια παραγωγή Ηλ. Ενέργειας: 120-240 
MWh/γεώτρηση 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠO ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ Τ>90°C 
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Θερμές ευχαριστίες για την προσοχή σας 


