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Διαστάσεις της Γης  

Ακτίνα  6371 km 

Φλοιός:  35 km (7–70 km) 

Μανδύας:  ως τα 2900 km 

Πυρήνας: 

 Εξωτερικός: 

 2900 – 5100 km 

 Εσωτερικός:

 5100 – 6371 km 

Γεωθερμία – Γενικές Έννοιες 
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• Η θερμότητα του εσωτερικού της 

Γης καλείται γηγενής 

θερμότητα. Προέρχεται από την 

υπολειπόμενη θερμότητα από 

την περίοδο δημιουργίας των 

πλανητών (περίπου 20%) και 

από τη θερμότητα που 

παράγεται μέσω ραδιενεργού 

διάσπασης (80%) 

• H θερμοκρασία της Γης βαίνει 

συνεχώς αυξανόμενη προς το 

κέντρο της. Όπως έχει 

υπολογιστεί, στο υπέδαφος η 

μεταβολή της θερμοκρασίας με 

το κατακόρυφο βάθος σε 

φυσιολογικές συνθήκες είναι 

περίπου 30C ανά 100 m. Η 

μεταβολή αυτή ονομάζεται 

Γεωθερμική Βαθμίδα  

 

Γεωθερμία – Γενικές Έννοιες 
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Γεωθερμία – Ορισμοί 

Η γεωθερμική ενέργεια κατατάσσεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά 

διαφοροποιείται από τις άλλες ΑΠΕ σε σημαντικά χαρακτηριστικά. 

 

• Η Γεωθερμία έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΗΣ, δηλαδή 

σταθερής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 24-ωρη βάση, χωρίς εξάρτηση από τις καιρικές 

συνθήκες. 

• Η Γεωθερμία, εκτός από ΑΠΕ είναι και Ορυκτός Ενεργειακός Πόρος και επομένως οι διαδικασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης είναι αντίστοιχες με εκείνες που ακολουθούνται π.χ. για τους 

υδρογονάνθρακες ή τους λιγνίτες.  

• Επίσης υπάγεται  σε όλες τους κανονισμούς και περιορισμούς που αφορούν την έρευνα και 

εκμετάλλευση ορυκτών πόρων. 

• Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού και άρα ο 

ανανεώσιμος χαρακτήρας του, πρέπει να εκπονηθεί και εφαρμοστεί σχέδιο διαχείρισης. 
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Σε σχέση με την εκμετάλλευση του θερμικού περιεχομένου του υπεδάφους, ο όρος Γεωθερμία μπορεί να 

αναφέρεται σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής: 

 

- Αβαθής γεωθερμία (εφαρμογή σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικό δυναμικό, 

θερμοκρασία ρευστών / πετρωμάτων< 25ο C): 

Εφαρμογές κυρίως ψύξης/θέρμανσης χώρων, θερμοκηπίων κλπ με τη χρήση γεωεναλλάκτη 

(γεωθερμική αντλία θερμότητας).  

Οι γεωεναλλάκτες αξιοποιούν κυρίως τη θερμοχωρητικότητα του υπεδάφους ή/και του υπόγειου 

νερού (βάθη ως 150 m) και την ηλιακή θερμότητα που είναι αποθηκευμένη στα επιφανειακά 

εδαφικά στρώματα (βάθη ως 2 m). 

 

- Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας: 

Θερμικές χρήσεις όπως τηλεθέρμανση, θερμοκήπια, άλλες αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις, 

αφαλάτωση θαλασσινού νερού 

 

- Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας: 

Ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και όλες οι δυνατότητες της χαμηλής ενθαλπίας 

 

 

Γεωθερμία – Ορισμοί 
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(α) Γεωθερμικό δυναμικό είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των θερμών νερών, 

επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που υπερβαίνουν 

τους είκοσι πέντε βαθμούς Κελσίου (25 °C). 

(β) Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον οποίο εντοπίζεται αυτοτελές 

γεωθερμικό δυναμικό. 

(γ)  Προϊόν του γεωθερμικού πεδίου θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του περιεχόμενο. 

(δ) Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται εκτός από το θερμοενεργειακό 

περιεχόμενο του γεωθερμικού πεδίου. 

(ε) Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα 

ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων. 

 

 

Γεωθερμία – Νομοθετικό πλαίσιο - Ορισμοί 
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(στ) Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 αα. χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 25°C - 90°C, 

 ββ. υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90 °C. 

 

(ζ)  Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι πιστοποιημένα 

με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με ερευνητικές εργασίες. 

 

(η)  Πιθανό γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο, του οποίου τα χαρακτηριστικά εκτιμώνται από 

προκαταρκτικά ερευνητικά έργα.  

 

(θ) Διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 

παραγωγική εξόρυξη του γεωθερμικού ρευστού, την ορθολογική αξιοποίηση προϊόντος και 

παραπροϊόντων, τη διανομή και ελεύθερη διάθεση τους σε τρίτους για κάθε είδους εφαρμογές και 

την περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση των υποπροϊόντων. 

Γεωθερμία – Νομοθετικό πλαίσιο - Ορισμοί 
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Γεωθερμία – Γενικές Έννοιες – τεκτονικές πλάκες 

• Η συγκεντρωμένη στο εσωτερικό της Γης 

θερμότητα μεταφέρεται κοντά στην 

επιφάνεια μέσω γεωλογικών διεργασιών, 

δημιουργώντας  υπέρθερμες περιοχές 

• Η σημαντικότερη από αυτές τις διεργασίες 

είναι η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. 

• Όταν οι πλάκες αποκλίνουν έχουμε κενό 

και αναβλύζει μάγμα με μεγάλες 

θερμοκρασίες. 

• Όταν οι πλάκες συγκλίνουν έχουμε βύθιση 

των πετρωμάτων σε βαθύτερους 

ορίζοντες, άρα αύξηση της θερμοκρασίας 

και τήξη των πετρωμάτων, και επομένως 

μεταφορά της θερμότητας προς τα 

ανώτερα στρώματα  

• Γι’ αυτό το λόγο τα σημαντικότερα 

γεωθερμικά πεδία εντοπίζονται στα όρια 

των λιθοσφαιρικών πλάκών 
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Γεωθερμία – Γενικές Έννοιες – τεκτονικές πλάκες 

Όρια λιθοσφαιρικών πλακών  

 

Χάρτης σεισμικού κινδύνου 
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Γεωθερμικό σύστημα - εκμετάλλευση 
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Μέθοδος εκμετάλλευσης – Χαμηλής Θερμοκρασίας - θερμικές χρήσεις 
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Μέθοδος εκμετάλλευσης – Υψηλής Θερμοκρασίας - ηλεκτροπαραγωγή 

Μονάδα εκτόνωσης Μονάδα δυαδικού κύκλου 
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Μέθοδος εκμετάλλευσης – Υψηλής Θερμοκρασίας - ηλεκτροπαραγωγή 
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Διάγραμμα Γεωθερμικού Σταθμού και Μονάδας Αφαλάτωσης 
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Ενισχυμένα γεωθερμικά συστήματα (EGS ή Hot Dry Rock) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συγκέντρωση της θερμότητας από 

τα πετρώματα, όπου βρίσκεται 

διάχυτη, είναι η ύπαρξη ενός 

ενδιάμεσου ρευστού (νερό ή 

ατμός) το οποίο τη συλλέγει και τη 

μεταφέρει, δημιουργώντας υπό 

κατάλληλες συνθήκες ένα 

γεωθερμικό ταμιευτήρα. 

 

Εάν δεν υπάρχει υπόγειο νερό, 

εισπιέζεται κρύο νερό από την 

επιφάνεια ως το βάθος που 

εντοπίζεται η επιθυμητή 

θερμοκρασία, το οποίο 

ακολούθως αντλείται από 

παραγωγική γεώτρηση. 
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Έρευνα και Μελέτη Γεωθερμικών Πεδίων 

 

Στόχος της γεωθερμικής έρευνας είναι ο εντοπισμός και η μελέτη γεωθερμικών πεδίων, δηλαδή 

περιοχών που παρουσιάζουν ευνοϊκές θερμικές συνθήκες (αυξημένη θερμική ροή, μικρά βάθη 

ταμιευτήρων) και θεωρούνται κατάλληλες προς αξιοποίηση (παραγωγή θερμικής ενέργειας ή 

ηλεκτρικής ισχύος).  

 

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας είναι οι γεωλογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με 

το περιεχόμενο θερμικό φορτίο, να εξασφαλίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών πηγών 

ενέργειας. 

Οι περιοχές, όπου αναπτύσσονται αυτές οι συνθήκες, βρίσκονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, των 

μεγάλων ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης, του μαγματισμού στο εσωτερικό των ηπειρωτικών 

λιθοσφαιρικών πλακών, των μεγάλων ηπειρωτικών βυθισμάτων κλπ.  

Σε τοπικό επίπεδο, η ανάπτυξη γεωθερμικών συστημάτων υψηλής (>90C) ή χαμηλής (25-90C) 

θερμοκρασίας, εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη κατάλληλων τεκτονικών και γεωλογικών δομών και 

φαινομένων (π.χ. ύπαρξη ενεργών ρηγμάτων, πρόσφατη τεκτονική δράση, ηφαιστειότητα κλπ).  
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• Γεωθερμική έρευνα μεγάλης κλίμακας: αρχική μελέτη ευρύτερων περιοχών (π.χ. μιας περιφέρειας ή 

γεωλογικής ενότητας) με σκοπό τον εντοπισμό αυτών που έχουν τις καλύτερες ενδείξεις ύπαρξης 

αξιόλογων γεωθερμικών συστημάτων.  

• Λεπτομερής-Συστηματική έρευνα των πιθανότερων γεωθερμικών περιοχών: το σημαντικότερο 

τμήμα της γεωθερμικής έρευνας, αφού οδηγεί στον καθορισμό των ορίων των γεωθερμικών περιοχών και 

προσδιορίζει τη θέση των ερευνητικών γεωτρήσεων, με βασικό στόχο την προσέγγιση του γεωθερμικού-

γεωλογικού μοντέλου της περιοχής ενδιαφέροντος και των χαρακτηριστικών του πεδίου. 

• Εντοπισμός-περιχάραξη γεωθερμικών πεδίων και μελέτη των χαρακτηριστικών τους:  

• Συνθετική ερμηνεία των στοιχείων και αποτελεσμάτων της έρευνας (γεωλογικών, τεκτονικών, 

πετρολογικών, γεωχημικών, γεωφυσικών, θερμομετρήσεων κλπ).  

• Προσδιορισμός των θέσεων των βαθιών γεωθερμικών γεωτρήσεων (έρευνας/παραγωγής και 

επανεισαγωγής), μέσω των οποίων μελετώνται τα χαρακτηριστικά του γεωθερμικού ταμιευτήρα, και 

εκτιμάται το εύρος της περιοχής ενδιαφέροντος και το γεωθερμικό δυναμικό.  

• Σύνταξη του αρχικού σχεδίου διαχείρισης του πεδίου. 

• Ανάπτυξη και λειτουργία του γεωθερμικού πεδίου: Η γεωθερμική έρευνα και η περαιτέρω μελέτη του 

γεωθερμικού πεδίου συνεχίζονται και κατά τη φάση αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού, με τη 

διάνοιξη επιπλέον παραγωγικών γεωτρήσεων και γεωτρήσεων επανεισαγωγής, με σκοπό την πλήρη 

εκμετάλλευση του διαθέσιμου γεωθερμικού δυναμικού. Παράλληλα, αποκτάται καλύτερη γνώση του 

πεδίου και βελτιώνεται το σχέδιο διαχείρισής του. 

 

Έρευνα και Μελέτη Γεωθερμικών Πεδίων 
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Στάδια Γεωθερμικού έργου 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων  

Αναλυτική περιγραφή 

Γεωτρήσεων 

Θερμομετρήσεις – γεωφυσικές μετρήσεις  

στις γεωτρήσεις 

Δειγματοληψία ρευστών 

χημικές αναλύσεις 

Π
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Σύνθεση – αξιολόγηση στοιχείων Σύνταξη Γεωλογικού – γεωθερμικού Μοντέλου 

Γεωφυσική έρευνα 

2
ο
 έ
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ς
 

Σύνθεση – αξιολόγηση νέων στοιχείων 

Αναθεώρηση Γεωλογικού – γεωθερμικού Μοντέλου 

3
ο
 έ
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ς
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΔΙΟΥ:  

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

4
ο
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Γεωτρήσεις θερμοβαθμίδας 

Μετρήσεις και  

Σύνταξη γεωθερμικού χάρτη 

Υδρογεωλογική έρευνα 

Γεωχημική έρευνα 

Ηφαιστειολογική Μελέτη 1
ο
 έ

το
ς
 

Γεωλογική – Γεωθερμική  

Μελέτη και Χαρτογράφηση 

Τεκτονική και Νεοτεκτονική Μελέτη 

Γεωφυσική μελέτη 
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Γεωθερμική έρευνα 

1. Αρχικό στάδιο - Γεωθερμική έρευνα μεγάλης κλίμακας 

 

Α. Επεξεργασία υπαρχόντων δεδομένων:  

• χαρτών (γεωλογικών, τεκτονικών, γεωφυσικών, γεωχημικών κλπ)  

• δορυφορικών εικόνων  

• παλαιότερων ερευνών 

• βιβλιογραφικών δεδομένων 

 

Β. Εργασίες υπαίθρου στην περιοχή μελέτης:  

• δειγματοληψίες πετρωμάτων και νερών,  

• Θερμομετρήσεις (όπου είναι δυνατό)  

• χημικές αναλύσεις κι  

• επαλήθευση των προκαταρκτικών βιβλιογραφικών στοιχείων 

 

Σκοπός των εργασιών είναι να αναγνωριστούν τα βασικά στοιχεία ενός γεωθερμικού συστήματος,  

δηλ. εστία θερμότητας, γεωθερμικός ταμιευτήρας και αδιαπέρατο γεωλογικό κάλυμμα.  
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Γεωθερμική έρευνα 

2. Κυρίως γεωλογική έρευνα - Λεπτομερής-Συστηματική έρευνα των πιθανότερων γεωθερμικών 

περιοχών:  

 

Γεωλογική Γεωθερμική Μελέτη και Χαρτογράφηση:  

• κατανόηση και μελέτη των γεωλογικών σχηματισμών (λιθολογικά χαρακτηριστικά, στρωματογραφία, πάχη, 

πορώδες, περατότητα ή στεγανότητα λιθολογικών σχηματισμών, υδραυλικά χαρακτηριστικά κλπ).  

• Λεπτομερής και στοχευμένη γεωλογική χαρτογράφηση όλων των γεωλογικών ενοτήτων και σχηματισμών, 

καθώς και των τεκτονικών δομών της περιοχής. 

Τεκτονική και Νεοτεκτονική Μελέτη:  

Η τεκτονική είναι ο σημαντικότερος παράγοντας διότι ελέγχει την κυκλοφορία των θερμών ρευστών στο 

υπέδαφος και επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας από μεγαλύτερα βάθη προς την 

επιφάνεια. Περιλαμβάνει αναγνώριση και μελέτη των τεκτονικών δομών, ανίχνευση-αποτύπωση νέων 

ρηγμάτων, κινηματική και μορφοτεκτονική ανάλυση κλπ. 

Υδρογεωλογική έρευνα:  

μελετά τις υδρογεωλογικές συνθήκες και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών της 

περιοχής ώστε να διευκρινιστεί η τροφοδοσία των γεωθερμικών ταμιευτήρων και η υπόγεια κυκλοφορία των 

γεωθερμικών ρευστών.  

Ηφαιστειολογική μελέτη:  

Απαιτείται εφόσον στην περιοχή έρευνας υπάρχουν ηφαιστειακοί σχηματισμοί ή ενεργά ηφαιστειακά κέντρα. 
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Γεωθερμική έρευνα – Γεωλογική χαρτογράφηση 
21 

[1]  Quaternary 

sediments.  

[2]  Tuffs and Lavas of 

Fyriplaka (0.09MA- Up 

Pleistocene).  

[3]  “Green lahars”.   

[4]  Tuffs and lavas 

Trachila  (0.38Ma – 

Up. Pleistocene).  

[5] Dacites-Andesites 

lavas of Korakia 

(2.7Ma-Lower    

Pleistocene).  

 

[6]  Rhyolithic tuffites of 

Sarakiniko (2.7-1.6Ma - 

Lower Pleistocene).  

[7] Rhyolithic lavas – opsidian 

of Chalepa (1.1-0.9Ma - 

Lower  Pleistocene.  

[8]   Rhyolithic-Andesitic lavas 

of Prof. Ilia (2.4-2.2Ma – 

Up Pliocene).  

[9]   Mafic pyroclastic rocks 

(Mid-Upper Pliocene).  

[10] Pre-volcanic basement 

(Neogene).  
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Γεωθερμική έρευνα 

2. Κυρίως γεωλογική έρευνα - Λεπτομερής-Συστηματική έρευνα των πιθανότερων γεωθερμικών 

περιοχών:  

 

Γεωφυσική έρευνα:  

παρέχει σημαντικά στοιχεία-πληροφορίες για την ύπαρξη και γεωμετρία ευνοϊκών υπεδαφικών γεωλογικών 

δομών καθώς και ενδείξεις για τα γεωλογικά, υδραυλικά και θερμικά χαρακτηριστικά ενός πιθανού 

γεωθερμικού συστήματος, Τα στοιχεία αυτά συνεκτιμούνται με τα λοιπά γεωλογικά, τεκτονικά και 

υδρογεωλογικά δεδομένα για την υπό μελέτη περιοχή.  

Γεωχημική έρευνα:  

μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ γεωθερμικών ρευστών και γεωλογικών σχηματισμών, του χημισμού 

τους, των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων ή των αποθέσεων, καθώς και η χημική γεωθερμομετρία (εκτίμηση 

της αρχικής θερμοκρασίας του υπόγειου ταμιευτήρα). Περιλαμβάνει συστηματικές δειγματοληψίες από 

επιλεγμένα σημεία, χημικές και ισοτοπικές αναλύσεις, υδροχημική μελέτη για την αξιολόγηση των 

φυσικοχημικών παραμέτρων και την ταξινόμηση των γεωθερμικών ρευστών κλπ. 

Μετρήσεις θερμοκρασιών, εκτιμήσεις θερμικής ροής και γεωθερμικής βαθμίδας:  

προσδιορισμός της υπόγειας θερμικής κατάστασης. Διενεργούνται σε υπάρχουσες, ή σε νέες γεωτρήσεις 

μικρής διαμέτρου, η θέση των οποίων επιλέγεται με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις λοιπές 

μελέτες στην περιοχή έρευνας.  

 

Η έρευνα ολοκληρώνεται με τη σύνταξη γεωθερμικών χαρτών 

τη σύνθεση του γεωθερμικού μοντέλου  

και τον προσδιορισμό θέσεων ερευνητικών γεωτρήσεων 
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Γεωθερμική έρευνα – Γεωφυσική έρευνα  
23 
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Γεωθερμική έρευνα –  

γεωθερμικός χάρτης  

24 

Γεωθερμικός χάρτης νήσου Μήλου  

(Mendrinos & o’ Sullivan, 1987) 
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Γεωθερμική έρευνα – ερευνητικές γεωτρήσεις – μετρήσεις / περιγραφή 
25 
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Γεωθερμική έρευνα – γεωλογικό / γεωθερμικό μοντέλο 
26 

Συνθετική τομή γεωλογικών – γεωφυσικών δεδομένων και προκαταρκτικό γεωθερμικό μοντέλο περιοχής Νενήτων Χίου  

(από Καβουρίδης et al., 2000, ΙΓΜΕ) 
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Γεωθερμικό μοντέλο περιοχής Δέλτα Νέστου (από ΚΟΛΙΟΣ κ.ά. 1999, ΙΓΜΕ) 

Γεωθερμική έρευνα – γεωλογικό / γεωθερμικό μοντέλο 
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Γεωθερμική έρευνα – ερευνητικές γεωτρήσεις 

3Α. Ολοκλήρωση ερευνών – εντοπισμός/περιχάραξη γεωθερμικών πεδίων και μελέτη των χαρακτηριστικών τους 

Μετά την αξιολόγηση και σύνθεση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου σταδίου αποφασίζεται η χωροθέτηση των 

ερευνητικών γεωτρήσεων 

Χωροθέτηση & σχεδιασμός ερευνητικών γεωτρήσεων 

εκτιμώνται οι  γεωλογικοί σχηματισμοί που αναμένται να διατρήσει κάθε γεώτρηση, οι θερμοκρασίες, τα πιθανότερα ρευστά 

καθώς και το βάθος των γεωθερμικών ταμιευτήρων. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις συντάσσονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

των γεωτρήσεων, επιλέγονται τα κατάλληλα υλικά και  ο απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός.  

Κατασκευή ερευνητικών γεωτρήσεων 

προσδιορίζονται οι διατρηθέντες σχηματισμοί με πετρογραφικές, στρωματογραφικές και παλαιοντολογικές μεθόδους, ο 

χημισμός των ρευστών, η κατανομή των θερμοκρασιών και των πιέσεων και αναγνωρίζονται οι ζώνες θερμής υδροφορίας. 

Εκτελούνται γεωφυσικές μετρήσεις (διαγραφίες) και αξιολογούνται τα αποτελέσματα. 

Δοκιμές παραγωγής 

καταρτίζεται πρόγραμμα δοκιμών παραγωγής, διενεργούνται δειγματοληψίες και μετρήσεις εντός ή στην κεφαλή των 

γεωτρήσεων προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του γεωθερμικού ταμιευτήρα και εκτιμάται το γεωθερμικό δυναμικό. 

Εκπόνηση οριστικού γεωθερμικού μοντέλου 

σύνθεση όλων των αποτελεσμάτων των ανωτέρω εργασιών και σύνταξη του τελικό γεωλογικού-γεωθερμικού μοντέλου της 

περιοχής μελέτης, το οποίο περιγράφει τη γεωμετρία και στρωματογραφία του γεωθερμικού ταμιευτήρα και τη χωρική 

κατανομή στο υπέδαφος των υδραυλικών ιδιοτήτων του, της θερμοκρασία και των πιέσεων και όσων επιπλέον στοιχείων 

κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητα.  

 

Στο οριστικό  γεωθερμικό μοντέλο θα βασιστεί  

η χωροθέτηση των μεταγενέστερων γεωτρήσεων παραγωγής,  

η ελαχιστοποίηση του γεωλογικού ρίσκου  

και η ορθολογική εκμετάλλευση του πεδίου. 
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Ερευνητική γεωθερμική γεώτρηση στη Λέσβο (ΔΕΗ)  
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Γεωθερμική έρευνα – γεωλογικό / γεωθερμικό μοντέλο 

Εκτίμηση κατανομής θερμοκρασιών στο 

γεωθερμικό ταμιευτήρα περιοχής Ακροπόταμου 

Καβάλας 

(Σπυρίδωνος, 2007, ΙΓΜΕ) 

Γεωμετρικό / τεκτονικό μοντέλο γεωθερμικών 

ταμιευτήρων στον Ακροπόταμο Καβάλας 

(Σπυρίδωνος, 2007, ΙΓΜΕ) 
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Γεωθερμική έρευνα – Παραγωγικές γεωτρήσεις 

Μελέτες - Αναλύσεις           135.000    

Γεωφυσικές διασκοπήσεις επιφανειακών στρωμάτων            200.000    

 Ρηχές γεωτρήσεις  (Θερμοβαθμίδας)           945.000    

Εκτεταμένες σε βάθος γεωφυσικές διασκοπήσεις            485.000    

 Βαθιές γεωτρήσεις (3)       15.212.200    

Εκθέσεις           168.176    

Λειτουργικά Έξοδα       1.588.000    

Μερικό σύνολο        18.733.346    

Απρόβλεπτα   (10%)       1.873.338    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (έρευνας)     20.606.714 

3Β. Χωροθέτηση παραγωγικών γεωτρήσεων 

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη σύνταξη του γεωλογικού/γεωθερμικού μοντέλου, χωροθετούνται οι παραγωγικές 

γεωτρήσεις και οι γεωτρήσεις επανεισαγωγής. Το γεωθερμικό μοντέλο παραμένει δυναμικό, δηλαδή εμπλουτίζεται και 

επικαιροποιείται με τα αποτελέσματα κάθε νέας γεώτρησης. Η χωροθέτηση των επόμενων γεωτρήσεων επίσης μπορεί να 

τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα της πρώτης γεώτρησης. 

Η σημασία της συστηματικής ορθής εκτέλεσης  όλων των σταδίων της έρευνας πριν τη χωροθέτηση και ανόρυξη των 

παραγωγικών γεωτρήσεων αναδεικνύεται από τον ακόλουθο πίνακα προϋπολογισμού ενός τυπικού ερευνητικού 

προγράμματος με τρεις προγραμματισμένες βαθιές γεωθερμικές γεωτρήσεις (2500 – 3000 m).  

Οι συνέπειες μιας αποτυχημένης χωροθέτησης μπορούν να οδηγήσουν το συνολικό έργο σε ακύρωση. 



 32 

Χρηματοδότηση και αβεβαιότητες (risks) γεωθερμικού έργου  
32 

Από: Magnus Gehringer and Victor Loksha:  

GEOTHERMAL HANDBOOK: PLANNING AND FINANCING POWER GENERATION, ESMAP, 2012 
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Ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου 

4. Ανάπτυξη και λειτουργία του γεωθερμικού πεδίου:  

 

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών παραγωγής καταρτίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας 

εκμετάλλευσης (γεωθερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής, δίκτυο μεταφοράς ατμού, εναλλάκτες 

θερμότητας κλπ) 

Εκπονείται το αρχικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο στη συνέχει απικαιροποιέιται με τα στοιχεία της 

παραγωγής. 

Η γεωθερμική έρευνα και η μελέτη του γεωθερμικού πεδίου συνεχίζονται και κατά τη φάση αξιοποίησης του 

γεωθερμικού δυναμικού, με σκοπό την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης και την εκμετάλλευση του 

συνόλου του διαθέσιμου δυναμικού. 
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ΑΠΟΨΗ ΓΕΩΘΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΟΥ –  

ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1986-88) 
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Γεωθερμία – Εξέλιξη έργου 

35 



 36 

Downstream Slope 5,5 MW 

Ο γεωθερμοηλεκτρικός σταθμός Μήλου  
κατά την περίοδο κατασκευής 

Η περιοχή σήμερα,  
μετά την αποξήλωση του σταθμού 

 ΓΕΩΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΗΛΟΥ 2 MW 
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ΣΥΝΟΨΗ 

• Η βασική γεωθερμική έρευνα και μελέτη (Στάδια 1, 2 & 3) εκτελείται κυρίως από γεωλόγους. Οι 

λοιπές επιστημονικές ειδικότητες, που εμπλέκονται στα στάδια αυτά, έχουν επικουρικό ρόλο 

και τα ευρήματα/συμπεράσματά τους αποτελούν επιμέρους τμήματα της τελικής γεωθερμικής 

μελέτης.  

• Κατά το στάδιο της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός γεωθερμικού έργου (Στάδιο 4), η 

κατασκευή των τεχνικών έργων εκμετάλλευσης απαιτεί σαφώς τη συμμετοχή διαφόρων 

επιστημονικών ειδικοτήτων και κυρίως μηχανικών (πολιτικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, 

χημικών, τοπογράφων κλπ). Όμως, ο ρόλος του πτυχιούχου Γεωλόγου παραμένει και στη 

φάση αυτή κομβικός, με βάση τις προϋποθέσεις  για την ορθολογική διαχείριση και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη ενός γεωθερμικού πεδίου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τη διεθνή εμπειρία και 

επιστημονική βιβλιογραφία. 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


