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1. Σκοπός παραδοτέου 
Σκοπός του παραδοτέου είναι να παρουσιάσει το θεσµικό και το κανονιστικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση γεωθερµικών συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, καθώς απαιτείται η 
χορήγηση διαφόρων αδειών, η λήψη των οποίων µπορεί να είναι πολύπλοκη και συχνά να 
περιλαµβάνει γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία µπορεί να καθυστερήσει σηµαντικά την 
ανάπτυξη τέτοιων επενδύσεων.  

Συµπληρωµατική ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί όσον αφορά όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός τέτοιου έργου ώστε να υπάρχει η ολοκληρωµένη 
και εµπεριστατωµένη καταγραφή όλων των σταδίων, διαδικασιών και προσεγγίσεων των 
µελετών και εγκαταστάσεων γεωθερµικών συστηµάτων ανοικτού κυκλώµατος. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί εξίσου στην ανάλυση όλων των επιµέρους παραγόντων και 
εµποδίων που δυσχεραίνουν και καθιστούν δύσκολη την επιλογή τέτοιων συστηµάτων από 
τους πάσης φύσεως πελάτες όπως: οικονοµικοί, χρηµατοδοτικοί, κοινωνικοπολιτικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και νοµοθετικά, διοικητικά και τεχνολογικά εµπόδια 
(διαθέσιµη τεχνολογία, τύπος και κατάσταση υποδοµών, συνδέσεις µε δίκτυα, κατάρτιση 
προσωπικού), εµπόδια τοποθεσίας (ύπαρξη επαρκούς δυναµικού ανά περιοχή). 

 

2. Εισαγωγή 
Στην Ελλάδα υφίσταται νοµοθετικό πλαίσιο για τη γεωθερµία και αποτελείται από πληθώρα 
νοµοθετηµάτων.  

Το πρώτο σε χρονική σειρά ελληνικό νοµοθέτηµα, που αναφέρεται στη γεωθερµία, είναι το 
υπ’ αρ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α), το οποίο τιτλοφορείται ως «Μεταλλευτικός Κώδικας». 
Συγκεκριµένα, στο Άρθρο 2 § 1(ιβ) αυτού γίνεται λόγος για τη γεωθερµική ενέργεια. Έκτοτε 
από την έκδοση αυτού ακολούθησαν νόµοι, υπουργικές αποφάσεις, διατάξεις κ.λπ. µε σκοπό 
τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερµικού 
δυναµικού και ποιο συγκεκριµένα και της αβαθούς γεωθερµίας στη χώρα µας. 

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο ως γεωθερµικό 
δυναµικό ορίζεται το σύνολο των γηγενών φυσικών ατµών, των θερµών νερών 
(επιφανειακών ή υπογείων) και της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών, που 
υπερβαίνουν τους 25 oC. Από την άλλη πλευρά η θερµότητα των γεωλογικών σχηµατισµών 
και των υδάτων (επιφανειακών ή υπογείων), που δε χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικό 
δυναµικό (δηλαδή θ ≤ 25 oC), ορίζεται ως αβαθής γεωθερµία. 

Επισηµαίνεται πως βάσει του συνδυασµού του Άρθρου 2 § 2 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α), 
του Άρθρου 1 § 1 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α) και του Άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 
286 Α), καθώς και άλλων νοµοθετηµάτων η γεωθερµική ενέργεια ορίζεται σαφώς ως 
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ). 
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3. Θεσµικό Πλαίσιο Γεωθερµίας  
 

3.1 Εθνικό θεσµικό πλαίσιο 
Στον πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί Νόµοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την 
αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας (Χαλδέζος, Καρύτσας, & Καρύτσας, 
2018). 

Έτος Νόµος Περιγραφή 

1984 Ν. 1475/84 

(ΦΕΚ Α’ 131/11-09-1984) 

«Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού» 

Τα άρθρα 1-6 που αφορούσαν τη Γεωθερµία 
καταργήθηκαν µε τον Ν.3175/2003.20 

2003 Ν. 3175/03 

(ΦΕΚ Α' 207/29-08-2003) 

«Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, 
τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει (µε ενσωµατωµένες 
τροποποιήσεις από τον Ν.3734/2009 και 
Ν.4001/2011). 

2004 Υπουργική Απόφαση 

Δ9Β/Φ166/ οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117 

(ΦΕΚ Β’ 635/12-5-2005) 

«Όροι και διαδικασία εκµίσθωσης του 
δικαιώµατος του Δηµοσίου για έρευνα και 
διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού και 
της εν γένει διαχείρισης των γεωθερµικών 
πεδίων της Χώρας.» 

2004 

 

Υπουργική Απόφαση 

Δ9ΒΔ/Φ166/ΟΙΚ18508/5552/207/2004 

(ΦΕΚ Β’ 1595/25-10-2004) 

«Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση 
ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης 
χώρων µέσω της εκµετάλλευσης της 
θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών 
και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, 
που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερµικό 
δυναµικό» 

2005 Υπουργική Απόφαση 

Δ9Β/Φ166/οικ20076/ΓΔΦΠ5258/329/2005 

(ΦΕΚ Β’ 1530/7-11-2005) 

«Κανονισµός Γεωθερµικών Εργασιών» 

Καταργήθηκε µε την Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/2021 (ΦΕΚ 1960/Β` 
14.5.2021) 

2006 Ν. 3468/2006 

(ΦΕΚ Α’ 129/27-06-2006) 

 

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 

2009 Ν.3734/2009 

(ΦΕΚ Α 8/28-01-2009) 

«Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, 
ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το 
Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 
διατάξεις.» 

Άρθρο 37 

2009 Υπουργική Απόφαση «Όροι και διαδικασία εκµίσθωσης του 
δικαιώµατος του Δηµοσίου για έρευνα και 
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Αριθµ. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512 

(ΦΕΚ Β’ 1819/02-09-2009) 

διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού και 
της εν γένει διαχείρισης των γεωθερµικών 
πεδίων της Χώρας.» 

2009 Υπουργική Απόφαση 

Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 

(ΦΕΚ Β’ 1249/24-06-2009) 

«Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση 
ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης − 
ψύξης χώρων µέσω εκµετάλλευσης της 
θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών 
και των νερών, επιφανειακών και 
υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται 
γεωθερµικό δυναµικό.» 

2011 Ν. 4001/2011  

(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011) 

«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για 
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» 

Άρθρο 180 

2011 Υπουργική Απόφαση  

Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211 

(ΦΕΚ Β’ 2450/02-11-2011) 

«Άδειες διανοµής θερµικής ενέργειας 
αποκλειστικά για αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
από εκµετάλλευση γεωθερµικού δυναµικού 
γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας.» 

2011 Υπουργική Απόφαση  

Δ9Β,Δ/Φ166/οικ25158/ΓΔΦΠ4398  

(ΦΕΚ Β’ 2647/09-11-2011) 

 

«Όροι και διαδικασία εκµίσθωσης του 
δικαιώµατος του Δηµοσίου για έρευνα και 
διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού 
βεβαιωµένων ή πιθανών Γεωθερµικών Πεδίων 
Χαµηλής Θερµοκρασίας της Χώρας» 

2013 Ν. 4123/2013  

(ΦΕΚ Α’ 43/19-2-2013) 

«Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου 
αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και 
προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις 
(Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την 
Οδηγία 2009/119/ΕΚ).» 

Άρθρο 25: Καθορισµός των δικαιωµάτων των 
συµβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των 
συµβάσεων εκµίσθωσης των δικαιωµάτων 
έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού 
δυναµικού και εν γένει δηµόσιων 
µεταλλευτικών χώρων. 

2015 Νόµος 4342/2015  

(ΦΕΚ Α’ 143/09-11-2015) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για 
την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ» 

Άρθρο 30: Πενταετής παράταση των παλαιών 
συµβάσεων της ΔΕΗ ΑΝ 

2019 Ν. 4602/2019 

(ΦΕΚ Α' 45/09-03-2019) 

«Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του 
γεωθερµικού δυναµικού της Χώρας, 
σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός 
διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού 
αερίου και άλλες διατάξεις.» 
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2021 Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/2021  

(ΦΕΚ Β’ 1960/14-5-2021) 

«Κανονισµός Γεωθερµικών Εργασιών» 

Με τον Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α) για την «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του 
γεωθερµικού δυναµικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και 
άλλες διατάξεις» το θεσµικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 
πρακτικές, γίνεται ευέλικτο ώστε να απελευθερώνεται το γεωθερµικό δυναµικό στο τοπικό 
παραγωγικό δυναµικό και θέτει αυστηρούς κανόνες ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές 
εµπειρίες προηγούµενων ετών και να καλλιεργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης µε τις τοπικές 
κοινωνίες για την αξιοποίηση αυτής της µορφής ΑΠΕ. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 2, επαναδιατυπώνονται οι ορισµοί βασικών εννοιών (γεωθερµικό 
δυναµικό, γεωθερµικό πεδίο, παραπροϊόν, προϊόν). Επίσης, διευκρινίζεται η έννοια της 
«Εκµετάλλευσης» του γεωθερµικού δυναµικού ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στην παραγωγική άντληση του προϊόντος και των παραπροϊόντων και την 
ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος σε σχέση µε την έννοια τη «Διαχείρισης» που ορίζεται ως 
το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθµίζουν την εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού 
από τα υπόγεια γεωθερµικά συστήµατα, µε σκοπό τη βιώσιµη, ορθολογική και 
ολοκληρωµένη αξιοποίηση του. 

Τροποποιείται η κατηγοριοποίηση των γεωθερµικών πεδίων και διακρίνονται πλέον σε 
τοπικού (θερµοκρασία ρευστού 30 οC -90 oC) και εθνικού ενδιαφέροντος (θερµοκρασία 
ρευστού 90 oC και άνω). Για πρώτη φορά ορίζεται η Περιοχή Γεωθερµικού Ενδιαφέροντος 
(ΠΓΘΕ) και διαφοροποιείται η έννοια της εκµετάλλευσης από την έννοια της διαχείρισης.  

Αυξάνεται η ελάχιστη θερµοκρασία καθορισµού γεωθερµικού δυναµικού κατά 5 oC δηλαδή 
από τους 25 oC αναπροσαρµόζεται στους 30 oC παρέχοντας την δυνατότητα αξιοποίησης 
αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση.  

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης ειδικών κινήτρων για την 
ανάπτυξη έργων και έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού καθώς και 
κινήτρων για την ανάπτυξη ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης.  

Η αρµοδιότητα για έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού στα 
πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις µη χαρακτηρισµένες περιοχές ανήκει στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η έρευνα µπορεί να 
συνυπάρχει µε την εκµετάλλευση καθώς σε περίπτωση που εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό 
κατά την διάρκεια της έρευνας, επιτρέπεται πιλοτική εκµετάλλευση, µε τη καταβολή 
σχετικού µισθώµατος. 

Η αρµοδιότητα για έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού στα 
πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ παραµένει στην οικεία αποκεντρωµένη 
διοίκηση, η οποία καλείται να λειτουργήσει ως φορέας διαχείρισης των πεδίων 
αρµοδιότητας της, αναλαµβάνοντας ρυθµιστικό και συντονιστικό ρόλο, µε σκοπό την 
ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16, προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Σηµείων Αξιοποίησης 
Γεωθερµίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.) και συνοδή διαδικτυακή πύλη (ΔΕΜΣΑΓΕ) στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Μητρώο αυτό θα καταγραφεί το σύνολο των γεωτρήσεων 
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και των εγκαταστάσεων άντλησης και επαναεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί µε 
σκοπό την αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού στη χώρα.  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 17, προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου 
Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) και συνοδή 
διαδικτυακή πύλη (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Στο Μητρώο αυτό θα καταγραφεί το σύνολο 
των Θερµών Πηγών της χώρας, καθώς και των σταθµών παρακολούθησης των γεωθερµικών 
πεδίων.  

Η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/2021 (ΦΕΚ Β’ 1960/14-5-2021) «Κανονισµός 
Γεωθερµικών Εργασιών» εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν. 4602/2019 (Α΄ 
45). 

Ο κανονισµός αφορά στους όρους και στους τρόπους διενέργειας εργασιών έρευνας, 
εκµετάλλευσης ή διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού, καθώς και σε κάθε άλλο θέµα σχετικό 
µε την ορθολογική δραστηριότητα, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Ο Κανονισµός εφαρµόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώµατα έρευνας, 
εκµετάλλευσης και διαχείρισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εντός του οποίου 
διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες. 

Να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις του Κανονισµού υπερισχύουν των γενικότερων διατάξεων που 
ρυθµίζουν ίδια θέµατα. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικότερη διάταξη στο παρόν, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα ή του Κανονισµού Μεταλλευτικών και 
Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) στον βαθµό που συνάδουν µε το αντικείµενο του παρόντος 
και δύνανται να εφαρµόζονται αναλογικά. 

3.2 Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο 
Το Άρθρο 13 § 4 έως 6 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές (οδηγία ΑΠΕ), ζητεί από τα κράτη µέλη να εισαγάγουν στους 
κτιριακούς κανονισµούς τους και να κωδικοποιήσουν κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 
αυξήσουν το µερίδιο όλων των ειδών ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στον 
κατασκευαστικό τοµέα. Από το 2015, τα κράτη µέλη θα πρέπει συγκεκριµένα και, όπου 
ενδείκνυται, να ορίζουν ελάχιστα επίπεδα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα νέα κτίρια και 
σε κτίρια που πραγµατοποιούν σηµαντικές ανακαινίσεις. 

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 2010/31/ΕΕ (EPBD) είναι το κύριο 
νοµοθετικό µέσο για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων. Σύµφωνα µε την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρµόσουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα και υπάρχοντα κτίρια. Η οδηγία απαιτεί επίσης 
από τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι έως το τέλος του 2020 όλα τα νέα κτίρια θα είναι 
«κτίρια σχεδόν µηδενικής ενέργειας». 

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 2012/27/ΕΕ (ΕΕΑ) προτείνει νέα µέτρα για τα κτίρια. 
Για παράδειγµα, το άρθρο 4 απαιτεί από τα κράτη µέλη να αναπτύξουν στρατηγικές 
ανακαίνισης για ολόκληρο το απόθεµα κτιρίων τους, ενώ το άρθρο 5 ορίζει την υποχρέωση 
ανακαίνισης του 3% της συνολικής επιφάνειας των θερµαινόµενων ή/και ψυχόµενων κτιρίων 
που ανήκουν ή καταλαµβάνονται από την κεντρική κυβέρνηση. 

Το άρθρο 14 § 3 ορίζει ότι, για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, τα κράτη µέλη 
πραγµατοποιούν ανάλυση κόστους-οφέλους που καλύπτει την επικράτειά τους βάσει 
κλιµατικών συνθηκών, οικονοµικής σκοπιµότητας και τεχνικής καταλληλόλητας. Η ανάλυση 
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κόστους-οφέλους θα είναι ικανή να διευκολύνει τον εντοπισµό των πιο αποδοτικών πόρων 
και οικονοµικά αποδοτικών λύσεων για την κάλυψη αναγκών θέρµανσης και ψύξης. 

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό (2009/125/ΕΚ) και η οδηγία για την ενεργειακή 
επισήµανση (2010/30/ΕΕ) είναι δύο από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία πολιτικής στον 
τοµέα της ενεργειακής απόδοσης. Ο οικολογικός σχεδιασµός στοχεύει στη βελτίωση της 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους, ενώ οι απαιτήσεις ενεργειακής σήµανσης στοχεύουν στην παροχή στους πολίτες 
πληροφοριών σχετικά µε την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και, ως εκ τούτου, 
ενθαρρύνουν τη βιοµηχανία να αναπτύξει περαιτέρω βελτιωµένα προϊόντα και καινοτοµίες 
πέρα από τα ελάχιστα επίπεδα.  

4. Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας (ΓΑΘ) 
 

4.1 Κανονιστικό πλαίσιο 
Πρώτη αναφορά στην αβαθή γεωθερµία, δηλαδή το είδος της γεωθερµίας την οποία 
αξιοποιούν οι ΓΑΘ και η οποία σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία δεν ανήκει στο 
γεωθερµικό δυναµικό, γίνεται στον Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α). Τα σηµαντικότερα σηµεία του 
νόµου αυτού, τα οποία αφορούν τις ΓΑΘ είναι το Άρθρο 2 § 1(α) και το Άρθρο 11 § 1 και § 2. 

Η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 11 § 2 του Ν. 3175/2003 
είναι η Υπουργική Απόφαση Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 του 2009 (ΦΕΚ 1249 Β) 
«Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης - ψύξης χώρων 
µέσω εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών, 
επιφανειακών και υπογείων, που δε χαρακτηρίζονται γεωθερµικό δυναµικό».  

Σκοπός της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης είναι ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων, 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας έκδοσης άδειας υπέρ του κυρίου ενός 
ακινήτου για ίδια χρήση ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή/και ψύξης κάθε χώρου του 
ακινήτου µέσω της εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των 
νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δε χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικό δυναµικό 
(Άρθρο 1).  

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο Άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, το οποίο ορίζει 
ότι η άδεια εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης [βάσει 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) οι αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελούν 
εφεξής αρµοδιότητες της αντίστοιχης Περιφέρειας] στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται 
το ακίνητο, υπέρ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου.  

Επίσης, στο Άρθρο 4 ορίζονται οι περιοριστικοί όροι οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπ’ 
όψιν, σχετικά µε την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατος. Οι περιοριστικοί όροι 
αφορούν την περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγµατος, τη χρήση 
επιφανειακών ή υπογείων υδάτων και την πιστοποίηση των αντλιών θερµότητας και των 
συστηµάτων. Μεταξύ των περιοριστικών όρων αναφέρονται οι ελάχιστες αποστάσεις της 
γεώτρησης από τα όρια της ιδιοκτησίας, από γειτονικά κτίρια άλλης ιδιοκτησίας, από την 
απαλλοτριωµένη σιδηροδροµική ζώνη, τους κύριους αγωγούς φυσικού αερίου, τους κύριους 
υπόγειους αγωγούς (ύδατος, αποχέτευσης κ.λπ.) και από καλώδια διανοµής µέσης / υψηλής 
τάσης. 

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη περίπτωση εκµετάλλευσης θερµότητας µε τη χρήση 
επιφανειακών ή υπόγειων νερών. Ο χρήστης υποχρεούται στην επαναφορά του συνόλου 
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των χρησιµοποιούντων νερών και στην ίδια ποιότητα στον αρχικό αποδέκτη. Στην 
αντίθετη περίπτωση απαιτείται έκδοση άδειας χρήσης νερού στην οποία πρέπει να 
τεκµηριώνεται η διαθεσιµότητα των ποσοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και η 
σκοπιµότητα έκδοσής της σύµφωνα µε το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. 

Εικόνα 1. Διάγραµµα ροής διαδικασίας έκδοσης άδειας σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 
Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 του 2009 (ΦΕΚ 1249 Β) 
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Εικόνα 2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας 

Σηµαντικός για την ανάπτυξη των ΑΠΕ γενικότερα, αλλά και των ΓΑΘ πιο συγκεκριµένα, 
είναι ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α). Σύµφωνα µε το Άρθρο 10 § 2 του εν λόγω νόµου, πριν από 
την έναρξη ανέγερσης όλων των νέων κτιρίων θα πρέπει να εκπονείται µελέτη σχετικά µε 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήµατος ενέργειας. Σε αυτά 
συµπεριλαµβάνονται και οι αντλίες θερµότητας των οποίων ο εποχιακός συντελεστής 
απόδοσης [“seasonal performance factor” (SPF)] είναι µεγαλύτερος από 1,15x1/η, µε το «η» 
να ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς 
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την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα 
µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Επίσης, βάσει του Άρθρου 10 § 3 του συγκεκριµένου νόµου, για 
τα κτίρια για τα οποία κατατίθεται αίτηση χορήγησης οικοδοµικής άδειας µετά την 
01/01/2011 είναι υποχρεωτική η κάλυψη µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από 
ηλιοθερµικά συστήµατα (τουλάχιστον το 60% των ετήσιων αναγκών). Όµως, η υποχρέωση 
αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που οι ανάγκες καλύπτονται από άλλα συστήµατα µεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται και οι αντλίες θερµότητας µε SPF που συµφωνεί µε τα όσα 
ορίζονται στην § 2 του ίδιου Άρθρου. 

Αναφορά θα πρέπει να γίνει και στη σχετική νοµοθεσία, η οποία αφορά τα συνδεόµενα µε 
την ενέργεια προϊόντα (µεταξύ των οποίων και οι αντλίες θερµότητας) σχετικά µε: α) τον 
καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού και β) την ένδειξη της κατανάλωσης 
ενέργειας και λοιπών πόρων. Το Προεδρικό Διάταγµα 7/2011 (ΦΕΚ 14 Α) εναρµονίζει την 
εθνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2009/125/ΕΚ και τροποποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 
32/2010 (ΦΕΚ 70 Α), το οποίο είχε σχετικό αντικείµενο. Η Υπουργική Απόφαση 12400/1108 
του 2011 (ΦΕΚ 2301 Β) εναρµονίζει την εθνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2010/30/ΕΕ, η οποία 
αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε 
την ενέργεια προϊόντα µέσω της επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών 
σχετικά µε αυτά. 

Στον Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α), ο οποίος εναρµονίζει το εθνικό δίκαιο ως προς την Οδηγία 
2009/28/ΕΚ, είναι η πρώτη φορά που οι αντλίες θερµότητας, οι οποίες αξιοποιούν τη 
γεωθερµική, αεροθερµική ή υδροθερµική ενέργεια, αναγνωρίζονται και επισήµως ως ΑΠΕ. 
Στο Άρθρο 16 § 1 του νόµου αυτού αναφέρεται ότι η ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας από ΑΠΕ για θέρµανση και ψύξη συνυπολογίζεται στον υπολογισµό του µεριδίου 
ενέργειας ΑΠΕ ενώ στην § 3 του ίδιου Άρθρου καθορίζεται το τι ακριβώς υπολογίζεται ως 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ για θέρµανση και ψύξη. Συγκεκριµένα, 
αναφέρεται ότι στην ποσότητα της ενέργειας αυτής περιλαµβάνεται, µεταξύ των άλλων, και 
η γεωθερµική ενέργεια, η οποία δεσµεύεται από αντλίες θερµότητας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η τελική χρήσιµη ενέργεια υπερβαίνει κατά πολύ την πρωτογενή ενέργεια, που απαιτείται 
για τη λειτουργία των αντλιών θερµότητας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στο Παράρτηµα 
Γ του νόµου αυτού (ως προστιθέµενο παράρτηµα 2 στον Ν. 3468/2006) παρουσιάζεται η 
µέθοδος υπολογισµού της ποσότητας της θερµικής ενέργειας που δεσµεύεται από αντλίες 
θερµότητας και µπορεί να θεωρηθεί ενέργεια από ΑΠΕ για τους σκοπούς του παρόντος 
νόµου. 

Ο Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α), ο οποίος εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 
2010/31/ΕΕ, ορίζει στο Άρθρο 2 § 9 ότι αντλία θερµότητας είναι: «Μηχάνηµα, συσκευή ή 
εγκατάσταση που µεταφέρει θερµότητα από το φυσικό περιβάλλον, όπως ο αέρας, το νερό 
ή το έδαφος, σε κτίρια µε την αναστροφή της φυσικής ροής της θερµότητας, κατά τρόπο 
ώστε να ρέει από χαµηλότερη σε υψηλότερη θερµοκρασία· για τις αναστρέψιµες αντλίες 
θερµότητας, µπορεί επίσης να µεταφέρει θερµότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον». 
Με τον προαναφερθέντα νόµο καταργείται ο ορισµός που δινόταν για την αντλία θερµότητας 
από τον Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α), µέσω του οποίου η ελληνική νοµοθεσία εναρµονιζόταν µε 
την Οδηγία 2002/91/ΕΚ. 

Η Απόφαση 2013/114/ΕΕ καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές προς τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τον υπολογισµό της ενέργειας από ΑΠΕ, την οποία παρέχουν 
διαφορετικές τεχνολογίες αντλιών θερµότητας, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ (το οποίο αντιστοιχεί στο Άρθρο 16 του Ν. 4062/2012). Ειδικότερα, µέσα από 
την Οδηγία αυτή ο βαθµός απόδοσης του συστήµατος «η» (ο οποίος αναφέρεται και 
παραπάνω) καθορίζεται σε 0,455 (ή 45,5%), τιµή η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται µέχρι το 
2020. Επίσης, ο SPF καθορίζεται στο 3,2 για γεωθερµικές αντλίες εδάφους – αέρα και στο 
3,5 για γεωθερµικές αντλίες εδάφους – νερού. Οι τιµές αυτές ισχύουν τόσο για τα θερµότερα, 
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τα µεσαία και τα ψυχρότερα κλίµατα. Οι προαναφερθείσες τιµές του «η» και του SPF 
χρησιµεύουν: α) για τον υπολογισµό της ποσότητας ενέργειας από ΑΠΕ την οποία παρέχουν 
οι αντλίες θερµότητας, καθώς και β) για τον καθορισµό των ελάχιστων επιδόσεων των 
αντλιών θερµότητας, ώστε η ενέργεια που παράγουν να είναι δυνατόν να θεωρηθεί ενέργεια 
από ΑΠΕ. Σύµφωνα µε αυτά ο ελάχιστος SPF για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερµότητας 
πρέπει να έχει την τιµή 2,5, προκειµένου η ενέργεια που παράγουν οι εν λόγω αντλίες 
θερµότητας να είναι δυνατόν να θεωρείται –σύµφωνα µε την Οδηγία– ενέργεια από ΑΠΕ. 

4.2 Εγκατάσταση γεωθερµικού συστήµατος σε κτίρια 
Ένα σύστηµα αβαθούς γεωθερµίας µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε νέο κτίριο 
(κατοικία, επαγγελµατικό κτίριο, ξενοδοχείο, βιοµηχανική εγκατάσταση κλπ.) Επίσης µπορεί 
να εφαρµοστεί και σε υφιστάµενα κτίρια για θέρµανση, παραγωγή ζεστού νερού, καθώς και 
κλιµατισµό εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Σε κάθε τύπο κτιρίου µπορούν να εφαρµοστούν πολλές εναλλακτικές λύσεις ανάλογα µε τις 
ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου και τις επικρατούσες συνθήκες. 

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι η µέγιστη δυνατή ενεργειακή και χρηµατική εξοικονόµηση 
σε συνδυασµό µε την ελαχιστοποίηση του αρχικού κόστους της εγκατάστασης. 

Για την εγκατάσταση σε νέα κτίρια θα πρέπει : 

• Να εκπονηθεί ειδική µηχανολογική µελέτη η οποία θα υποβληθεί στην αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης της κατά τόπου περιφέρειας ώστε να εκδοθεί η 
απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
(Δ9Β,Δ/Φ166/οικ.13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-6-2009). 

• Να προβλέπεται από την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη και την µελέτη ΚΕΝΑΚ που 
έχουν υποβληθεί στην πολεοδοµία για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 

Αν δεν έχουν γίνει και οι δύο παραπάνω ενέργειες και έχει υποβληθεί στην πολεοδοµία 
µελέτη µε άλλο σύστηµα θέρµανσης, τότε για να εγκατασταθεί σύστηµα θέρµανσης µε 
γεωθερµία θα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα οι απαιτούµενες µελέτες στις παραπάνω 
αρµόδιες υπηρεσίες ώστε να εκδοθούν η απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης και η 
αναθεώρηση της οικοδοµικής αδείας για αλλαγή ηλεκτροµηχανολογικών µελετών και 
µελέτης ΚΕΝΑΚ. 

Για την εγκατάσταση σε υφιστάµενα παλαιά κτίρια θα πρέπει : 

• Ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη οριζόντιων ή 
κατακόρυφων γεωεναλλακτών ή να υπάρχει παλαιό νόµιµο πηγάδι νερού καθώς και 
η δυνατότητα να ανοιχθεί άλλο ένα, έστω και µικρότερο ή να υπάρχει πλησίον λίµνη 
ή θάλασσα από την οποία δύναται να ληφθεί νερό µε νόµιµες διαδικασίες. 

• Να εκπονηθεί ειδική µηχανολογική µελέτη η οποία θα υποβληθεί στην αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης της κατά τόπου περιφέρειας και να εκδοθεί η 
απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
(Δ9Β,Δ/Φ166/οικ.13068/ΓΔΦΠ2488/ΦΕΚ 1249/24-6-2009). 

Αν δεν γίνουν οι ο παραπάνω ενέργειες δεν µπορεί να εγκατασταθεί γεωθερµικό σύστηµα 
και η οποιαδήποτε αυθαίρετη εγκατάσταση του είναι παράνοµη και επισείει σοβαρούς 
κινδύνους µεγάλων προστίµων καθώς και άλλων ποινικών και αστικών κυρώσεων. 
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4.3 Ειδική περίπτωση: χρήση θαλασσινού νερού 
Στην ειδική περίπτωση για απευθείας χρήση του θαλασσινού νερού µε σκοπό τη 
θέρµανση/ψύξη κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να ακολουθηθούν ιδιαίτερα βήµατα. 

Πρώτο βήµα στη διαδικασία είναι η ανεύρεση της πηγής προέλευσης του νερού. Το νερό 
αυτό µπορεί να προέρχεται είτε από τη θάλασσα (θαλασσινό) είτε από γεωτρήσεις 
(υφάλµυρο). Η λήψη νερού από τις γεωτρήσεις πλεονεκτεί γιατί, ήδη κατά την εισροή 
θαλασσινού νερού µέσα από τους πόρους των πετρωµάτων γίνεται µια πρώτη επεξεργασία 
αφαίρεσης του οργανικού φορτίου (θαλάσσιων µικροοργανισµών). 

Συνεπώς, η διερεύνηση της πιθανότητας λήψης νερού από γεώτρηση θα πρέπει να προηγηθεί 
και για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διενεργηθούν δοκιµαστικές γεωτρήσεις σε κατάλληλες 
θέσεις. Η καταλληλότερη θέση θα είναι αυτή που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη ποσότητα 
νερού, ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης και θα είναι πιο κοντά στη θέση 
εγκατάστασης της µονάδας. 

Δείγµα από το νερό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να σταλεί για ανάλυση σε 
πιστοποιηµένο εργαστήριο προκειµένου να χαρακτηριστεί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
του. Για τη χρήση του νερού των γεωτρήσεων απαιτείται η έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Έργου 
Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από την Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης. 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η άντληση νερού µέσω γεωτρήσεων κυρίως επειδή 
δεν αντλείται νερό σε ικανοποιητική ποσότητα, µπορούν να ανοιχθούν πηγάδια σε κοντινή 
παραλία ή να γίνει λήψη νερού απευθείας από τη θάλασσα.  

Για να γίνει το έργο αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθεί η “Παραχώρηση Αιγιαλού και 
Παραλίας” από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας (Αυτοτελή Γραφεία Δηµόσιας 
Περιουσίας). Επιπλέον, αν γίνει υδροληψία µε υποθαλάσσιο αγωγό, απ΄ ευθείας από τη 
θάλασσα, θα πρέπει, ενδεχοµένως, να κατασκευαστεί ένα µικρό λιµενικό έργο για την 
προστασία της και τοποθέτηση αντλιών αναρρόφησης για την άντληση του θαλασσινού 
νερού. 

Επόµενο βήµα είναι η εύρεση χώρου για την εγκατάσταση των µονάδων. Η θέση που θα 
επιλεγεί θα πρέπει να είναι κοντινή, τόσο στις θέσεις υδροληψίας, όσο και στο 
µηχανοστάσιο, προκειµένου να µειωθεί το ενεργειακό αλλά και το κατασκευαστικό κόστος.  

Αν η υδροληψία γίνεται µέσω γεωτρήσεων, το έργο υδροληψίας αποτελείται από αυτές τις 
γεωτρήσεις καθώς και τις αντλίες που θα τοποθετηθούν πλησίον τους για τη µεταφορά του 
νερού στο µηχανοστάσιο. 

Αν η υδροληψία γίνεται απευθείας από τη θάλασσα, το έργο υδροληψίας είτε αποτελείται 
από έναν αγωγό που θα εισέρχεται στη θάλασσα, είτε από ένα διάτρητο φρεάτιο που 
κατασκευάζεται στην παραλία. Το τεχνικό έργο, και στις δύο περιπτώσεις, συµπληρώνεται 
µε αντλίες αναρρόφησης του θαλασσινού νερού, µε κατάλληλες µεµβράνες (φίλτρα) για την 
αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου και των φερτών, καθώς και µε αντλίες κατάθλιψης 
για τη µεταφορά του νερού στη µονάδα. 
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5. Κατάσταση της αγοράς γεωθερµικών αντλιών 
θερµότητας σε Ευρώπη και Ελλάδα 

Η ευρωπαϊκή αγορά γεωθερµικών αντλιών θερµότητας αναπτύχθηκε περαιτέρω µετά τις 
πρόσφατες σταθερές τάσεις το 2020, παρά τις σηµαντικές µειώσεις των πωλήσεων σε 
ορισµένες εθνικές αγορές ως συνέπεια της πανδηµίας του COVID-19. 

Οι πωλήσεις παρέµειναν σε επίπεδα περίπου 100 χιλιάδες µονάδες σε όλη την Ευρώπη το 
2020. Η Σουηδία, η Γερµανία και οι Κάτω Χώρες αντιπροσώπευαν πάνω από τις µισές από 
αυτές τις πωλήσεις. Περίπου 2,1 εκατοµµύρια γεωθερµικά συστήµατα αντλιών θερµότητας 
λειτουργούσαν στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας εκτιµώµενη ισχύ περίπου 27 GWth και 
έως 7 Mtoe γεωθερµικής θέρµανσης και ψύξης. Το µέσο µέγεθος των συστηµάτων συνέχισε 
επίσης να αυξάνεται. 

 

Εικόνα 3. Εγκατεστηµένες Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας στην Ευρώπη (αριθµός ΓΑΘ) 
(EGEC, 2021) 

Μέχρι στιγµής, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες µε υψηλό ρυθµό διείσδυσης της γεωθερµικής 
αντλίας θερµότητας ορίζονται από σκανδιναβικά ή αλπικά κλίµατα, αντανακλώντας την 
ανταγωνιστικότητα αυτής της τεχνολογίας σε ψυχρότερες περιοχές. Αυτές οι χώρες έχουν 
επίσης σχετικά υψηλό εισόδηµα, αν και η εµφάνιση αγορών όπως η Εσθονία και η ταχεία 
ανάπτυξη γεωθερµικών αντλιών θερµότητας στην Πολωνία αναδεικνύουν τις δυνατότητες 
των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας να είναι πολύ ανταγωνιστικές µε το σωστό πλαίσιο 
αγοράς και κανονισµού. 
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Εικόνα 4. Αριθµός συστηµάτων γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ανά 1.000 νοικοκυριά 
(EGEC, 2021) 

Τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους της 
γεωθερµικής αντλίας θερµότητας που είχαν τεθεί ως µέρος των Εθνικών Στόχων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 2020 στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσης 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ωστόσο, οι πιο φιλόδοξες χώρες είναι αυτές που 
συµµορφώνονται περισσότερο µε τους στόχους τους: Η Σουηδία υπερβαίνει το στόχο 
γεωθερµικής αντλίας θερµότητας για το 2020 κατά 20% σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν στην Eurostat για το έτος 2019, ενώ η Γερµανία το 2019 έφτασε το 91% του 
στόχου για το 2020. 

Αυτά τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τη συνάφεια των γεωθερµικών αντλιών 
θερµότητας, ακόµη και για την κάλυψη µεγάλων ενεργειακών αναγκών, και τη 
δυνατότητα ταχείας κλιµάκωσης όταν υπάρχουν οι σωστές πολιτικές - από οικονοµικά 
κίνητρα έως εκπαίδευση εξειδικευµένων επαγγελµατιών, συµπεριλαµβανοµένου ενός 
σαφούς πλαισίου αδειοδότησης. 

Οι ΓΑΘ συγκαταλέγονται στις τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η χρήση 
τους συνοδεύεται από µεγάλο δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης των εκποµπών 
των αερίων του θερµοκηπίου. Η εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επιτευχθεί από την 
αντικατάσταση συµβατικών συστηµάτων θέρµανσης (µε χρήση πετρελαίου) µε ΓΑΘ είναι 
µέχρι 70%, ενώ από την αντικατάσταση συµβατικών συστηµάτων ψύξης (αερόψυκτα 
συστήµατα) είναι µέχρι 40%. 

Η αγορά των ΓΑΘ (κλειστού και ανοικτού κυκλώµατος) στην Ελλάδα ξεκίνησε στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 εµφανίζοντας σηµαντική αύξηση µετά τα µέσα της. 
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Εικόνα 5. Ανάπτυξη αγοράς ΓΑΘ στην Ελλάδα (1995-2019) 

Παρά την οικονοµική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, η ανάπτυξη του τοµέα των ΓΑΘ 
παρέµεινε θετική. Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία (Υπουργείο Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος και το ΚΑΠΕ), η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των εγκαταστάσεων ΓΑΘ 
το 2017 ήταν 148 MWth. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο ακριβής αριθµός των 
εγκατεστηµένων συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας, ειδικά εκείνων σε µεµονωµένες 
κατοικίες. Ωστόσο, µπορεί εύλογα να εκτιµηθεί ότι πάνω από 3300 µονάδες ΓΑΘ 
λειτουργούσαν στη χώρα στο τέλος του 2018, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ περίπου 
175 MWth (Papachristou, et al., 2019). 

Οι ΓΑΘ χρησιµοποιούνται συνήθως στην Ελλάδα τόσο για θέρµανση όσο και για ψύξη χώρου, 
καθώς και για ζεστό νερό χρήσης. Πολλές εγκαταστάσεις αφορούν οικιακά συστήµατα. 
Ωστόσο, η χρήση τους γίνεται ευρέως διαδεδοµένη σε δηµόσια κτήρια γραφείων, 
ξενοδοχεία, πολυκαταστήµατα, πισίνες, σχολικά συγκροτήµατα κ.λπ.  

Σύµφωνα µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την ανάλυση που 
έχει γίνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SEADRION, 10 ξενοδοχεία στην Ελλάδα 
χρησιµοποιούν γεωθερµικά συστήµατα ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Η συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς είναι περίπου 6.7 MW για θέρµανση και 9.4 MW για ψύξη. Επιπλέον, 
αξιοσηµείωτη είναι η χρήση της αβαθούς γεωθερµίας σε δηµόσια κτήρια, όπως το 
µεγαλύτερο αντίστοιχο έργο στη χώρα που ολοκληρώθηκε το 2016 και αφορά την 
εγκατάσταση ενός καινοτόµου υβριδικού αβαθούς γεωθερµικού συστήµατος στο νέο κτήριο 
της Περιφερειακής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, η χρήση των ΓΑΘ 
αυξάνεται σταθερά, µε αρκετά νέα έργα σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, συµπεριλαµβανοµένης 
της εγκατάστασης αβαθών γεωθερµικών συστηµάτων σε υπάρχοντα ή νέα δηµόσια κτήρια. 
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