
 
 
Τι γνώ�η έχετε για την παγκόσ�ια ενεργειακή κρίση & πώς νο�ίζετε ότι θα 
αντι�ετωπισθεί το πρόβλη�α αυτό στην Ελλάδα; 
 
Κατ’ αρχήν το πρόβλη�α της ενέργειας είναι διεθνές, �εγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει 
ακό�α, διότι προέρχεται κυρίως από το πετρέλαιο και την �είωση των αποθε�άτων του, και 
φυσικά από την άλλη πλευρά από την συνεχή αύξηση της ζήτησής του. 
Αποτέλεσ�α αυτού του γεγονότος είναι η αλ�ατώδης αύξηση της τι�ής, η οποία 
διπλασιάστηκε από το 2004 και δη�ιουργεί, εκτός της �όλυνσης του περιβάλλοντος, 
προβλή�ατα στις οικονο�ίες των κρατών και φυσικά των χρηστών ενέργειας από 
πετρέλαιο.  Το πρόβλη�α αυτό θα ενταθεί ακό�α περισσότερο από τους �εγάλους ρυθ�ούς 
ανάπτυξης και φυσικά του βιοτικού επιπέδου των �εγαλύτερων κρατών του κόσ�ου, 
δηλαδή της Κίνας και της Ινδίας.  Φανταστείτε �όνο, εάν το 1% αυτού του πληθυσ�ού 
αποκτά κάθε χρόνο για πρώτη φορά αυτοκίνητο, κάτι που είναι πολύ δυνατόν να συ�βεί, τί 
πρόσθετη ζήτηση θα επιφέρει.   
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, δηλαδή το ενεργειακό πρόβλη�α στην 
Ελλάδα, αυτό �ε βάση τα προαναφερθέντα είναι ακό�α �εγαλύτερο.  'ιότι όπως γνωρίζετε 
η Ελλάδα καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες από εισαγωγές πετρελαίου σε �εγαλύτερο 
ποσοστό (3,5% του ΑΕΠ) από το �έσο όρο των Ευρωπαϊκών κρατών (1,5% του ΑΕΠ). 
Το γεγονός αυτό επιβαρύνει δυσ�ενώς το ε�πορικό ισοζύγιο της χώρας �ας, που αυτή την 
χρονιά η επιβάρυνση θα είναι �εγαλύτερη τόσο για την Εθνική Οικονο�ία όσο και για τους 
χρήστες πετρελαίου. Γι’ αυτό η προσπάθεια είναι �ία και επιβεβλη�ένη : Μείωση της 
εξάρτησης από πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσι�α, όπου αυτή �πορεί να γίνει, χωρίς αυτό 
να είναι εις βάρος του βιοτικού �ας επιπέδου.  
Πρέπει να καταλάβου�ε ότι η εξοικονό�ηση ενέργειας είναι ο φθηνότερος και εξυπνότερος 
τρόπος αντι�ετώπισης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης της εποχής �ας. 
Τρόποι εξοικονό�ησης της ενέργειας υπάρχουν πολλοί. Προσωπικά πιστεύω, όσον αφορά 
τον κλάδο �ας η χρησι�οποίηση νέων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που 
εκ�εταλλεύονται ανανεώσι�ες πηγές ενέργειας είναι �ία λύση. Μία από τις πλέον 
ενδιαφέρουσες και οικονο�ικά αποδοτικές εφαρ�ογές όσον αφορά την απεξάρτηση από το 
πετρέλαιο και τα άλλα ορυκτά καύσι�α είναι αυτή της «Γεωθερ�ίας». Πλέον είναι εφικτή και 
προσιτή η χρήση ενός τέτοιου συστή�ατος για την κάλυψη αναγκών θέρ�ανσης, 
κλι�ατισ�ού και ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, κτιριακά συγκροτή�ατα �ε εντυπωσιακά 
οφέλη στην κατανάλωση ενέργειας.   
 
Μιλάτε για γεωθερ�ικές εφαρ�ογές. Μπορείτε να �ας εξηγήσετε �ε λίγα λόγια τι 
εννοείτε �ε αυτόν τον όρο και πως λειτουργεί ένα τέτοιο σύστη�α? 
 
Πιστεύω ότι οι γεωθερ�ικές εφαρ�ογές είναι �ια νέα �ορφή ανανεώσι�ης ενέργειας που 
αντικαθιστά πλήρως την χρήση πετρελαίου αλλά και όλα τα συ�βατικά συστή�ατα 
θέρ�ανσης και ψύξης. Με τον όρο «γεωθερ�ία», στην συγκεκρι�ένη περίπτωση, ορίζου�ε 
την εκ�ετάλλευση της σταθερής θερ�οκρασίας και θερ�οχωρητικότητας του υπεδάφους 
από όπου �ε την χρήση �ιας γεωθερ�ικής αντλίας θερ�ότητας επιτρέπεται η �εταφορά 
θερ�ότητας από και προς το έδαφος �ε στόχο την παραγωγή θέρ�ανσης και ψύξης χώρων 
αλλά και ζεστού νερού χρήσης. 
Η αρχή λειτουργίας λοιπόν των γεωθερ�ικών συστη�άτων βασίζεται στην εκ�ετάλλευση 
της υπεδαφικής ενέργειας.  



Έχει επαληθευτεί το γεγονός ότι λίγα �έτρα κάτω από την επιφάνεια του του εδάφους η 
θερ�οκρασία είναι σχεδόν σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ενώ παράλληλα έχει 
"άπειρη" θερ�οχωρητικότητα. Αυτό ση�αίνει πως έχου�ε τη δυνατότητα να αντλήσου�ε ή 
να απορρίψου�ε πολύ �εγάλα ποσά θερ�ότητας στο υπέδαφος (τα φορτία ψύξης ή 
θέρ�ανσης του κτιρίου στην περίπτωσή �ας), χωρίς αυτό να �εταβάλλει τις συνθήκες του. 
Το φαινό�ενο αυτό το αντιλα�βανό�αστε πολύ έντονα στους υπόγειους χώρους, οι οποίοι 
κατά το θέρος (και χωρίς τη χρήση κλι�ατισ�ού) είναι ψυχρότεροι από το περιβάλλον ενώ 
το χει�ώνα θερ�ότεροι. 
 
Για παράδειγ�α, στην Ελλάδα, η �έση ετήσια τι�ή της θερ�οκρασίας του υπεδάφους, σε 
βάθος >2m, είναι της τάξης των 16 – 20oC. Αντίστοιχα, η θερ�οκρασία του περιβάλλοντος 
το Θέρος �πορεί να φτάσει και τους 40 – 42 oC, ενώ το χει�ώνα τους 0 – 5 oC. 
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Αυτή ακριβώς τη διαφορά θερ�οκρασίας, �εταξύ του εξωτερικού αέρα του περιβάλλοντος 
και του υπεδάφους εκ�εταλλευό�αστε �ε τη χρήση Γεωθερ�ικού συστή�ατος, για να 
Ψύξου�ε ή να Θερ�άνου�ε το κτίριο και να �ειώσου�ε την εγκατεστη�ένη ηλεκτρική ισχύ 
ώστε να εξοικονο�ήσου�ε ενέργεια. 
 
Οι Γεωθερ�ικές αντλίες θερ�ότητας που είναι και η καρδιά του συστή�ατος, δεν είναι τίποτε 
περισσότερο από συσκευές που λειτουργούν όπως τα κοινά ψυγεία. Κάθε ψυκτική 
συσκευή (air-condition, ψυγείο, καταψύκτης κλπ.) αντλεί θερ�ότητα από ένα χώρο που 
πρέπει να παρα�είνει σε χα�ηλή θερ�οκρασία και την απελευθερώνει σε υψηλότερες 
θερ�οκρασίες. Η �όνη διαφορά εντοπίζεται στην αντιστρέψι�η λειτουργία των αντλιών 
θερ�ότητας, δηλαδή στην ικανότητά τους να παρέχουν τόσο ψύξη όσο και θέρ�ανση στο 
χώρο.Οι αντλίες αυτές προσφέρουν ταυτόχρονη παραγωγή Ψυχρού και Θερ�ού νερού �ε 
�έσο ετήσιο βαθ�ό απόδοσης COP = 4,0 – 4,5 (που στον ελλαδικό χώρο �πορεί να φτάσει 
και 6,0) σε σχέση �ε τα συ�βατικά αερόψυκτα �ηχανή�ατα που παρουσιάζουν COP = 2,2 
– 2,5. 
 
Πολλές είναι οι �έθοδοι εγκατάστασης ενός γεωθερ�ικού συστή�ατος. Ανάλογα �ε την 
�ορφολογία του εδάφους, τον διαθέσι�ο χώρο οικοπέδου, την ύπαρξη ή όχι υπογείων 
υδάτων, τις απαιτήσεις των χώρων κλι�ατισ�ού και άλλων παραγόντων, καθορίζεται και 
σχεδιάζεται σε κάθε περίπτωση διαφορετική �έθοδος εγκατάστασης του γεωθερ�ικού 
εναλλάκτη. Στις σχη�ατικές παραστάσεις παρακάτω βλέπου�ε συστή�ατα εκ�ετάλλευσης 



ενέργειας �ε γεωτρήσεις άντλησης και επαναφοράς υπογείων υδάτων, �ε κατακόρυφους 
εναλλάκτες ή ακό�α και �ε οριζόντιους εναλλάκτες �έσα στο έδαφος αν υπάρχει αρκετός 
χώρος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
Ποια είναι τα πλεονεκτή�ατα που προκύπτουν από την εκ�ετάλλευση ενός 
γεωθερ�ικού συστή�ατος? 
 
 Τα πλεονεκτή�ατα ενός τέτοιου συστή�ατος είναι πολλά και ση�αντικά. 
  
Θα αρχίσω λέγοντας ότι πρώτα από όλα δεν εξαρτιό�αστε από το πετρέλαιο και τα ορυκτά 
καύσι�α �ε όλα τα επακόλουθα. 'εν χρησι�οποιού�ε δεξα�ενές πετρελαίου ούτε 
παραγγέλνου�ε ανά τακτά χρονικά διαστή�ατα και δεν κατασκευάζου�ε κα�ινάδες που 
�ολύνουν το περιβάλλον που ζού�ε.    
 
Η Γεωθερ�ική αντλία από �όνη της έχει σχεδόν �ηδενικό κόστος συντήρησης. 'εν 
υφίσταται φλόγα ή καπνός παρά �όνο ασφαλής ηλεκτρισ�ός και η ενέργεια της γης. Αυτό 
καθιστά το σύστη�α ασφαλές και �ε �εγάλη διάρκεια ζωής. 
 
Επιπλέον συνδυάζου�ε θέρ�ανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης από ένα και �όνο 
σύστη�α. Έτσι γίνεται �ία εφαρ�ογή, ή οποία είναι απλή, ευέλικτη χωρίς να 
χρησι�οποιού�ε άλλους πολύπλοκους και δαπανηρούς �ηχανισ�ούς. 
 
Τελευταίο και ση�αντικότερο αναφέρω το όφελος που προέρχεται από την οικονο�ία στην 
λειτουργία του συστή�ατος το οποίο ε�φανίζει �εγαλύτερο βαθ�ό απόδοσης από όλα τα 
άλλα, καλύτερα και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Συνδυάζοντας την ενέργεια που είναι 
αποθηκευ�ένη στο έδαφος �ε την ασφαλή ηλεκτρική ενέργεια, τα συστή�ατα Γεωθερ�ίας 
�πορούν να επιτύχουν οικονο�ία στο κόστος λειτουργίας από 55% �έχρι 65% 
συγκρινό�ενα �ε τα αντίστοιχα συ�βατικά (π.χ λέβητας πετρελαίου, αερίου). Αν λάβου�ε 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι η τι�ή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνεχώς θα 
�εγαλώνει ενώ η τι�ή του ηλεκτρικού, ενός κοινωνικού αγαθού θα βρίσκεται περίπου στα 
όρια του πληθωρισ�ού, τότε �ιλά�ε �ακροχρόνια για ακό�α �εγαλύτερη εξοικονό�ηση. 
 
 
 



 
Μέχρι στιγ�ής που �πορού�ε να συναντήσου�ε εγκαταστάσεις γεωθερ�ίας και 
πόσες έχει πραγ�ατοποιήσει �έχρι τώρα στην χώρα �ας η εταιρία σας? 
 
Συστή�ατα γεωθερ�ικών αντλιών θερ�ότητας βρίσκονται σή�ερα εγκατεστη�ένα σε 
τουλάχιστον 30 χώρες, �ε συνολική θερ�ική ισχύ που ανήλθε σε 7000 MWt κατά το έτος 
2000. Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων βρίσκεται στις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Σουηδία, τον 
Καναδά, τη Γερ�ανία και την Αυστρία.  
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εφαρ�ογές Γεωθερ�ικών συστη�άτων Κλι�ατισ�ού. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα Ξενοδοχεία Porto Carras στην Χαλκιδική, το Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας στον Πειραιά, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και ένας �ικρός αριθ�ός 
�ικρότερων κτιριακών έργων (κατοικίες, �ικρά κτίρια γραφείων, Ξενοδοχεία κλπ). 
 
Η SIELINE Α.Ε �έσω συνεργατών της έχει να επιδείξει εφαρ�ογές γεωθερ�ικού 
κλι�ατισ�ού που ήδη λειτουργούν �ε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσ�ατα. Έχου�ε 
χρησι�οποιήσει �έχρι στιγ�ής συστή�ατα που εκ�εταλλεύονται την ενέργεια των υπογείων 
υδάτων �ε γεωτρήσεις άντλησης και επαναφοράς τους, αλλά και συστή�ατα �ε οριζόντιους 
εναλλάκτες σωληνώσεων τοποθετη�ένων σε βάθος περίπου 1-1,5m κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους.  
 
Το εντυπωσιακό είναι ό�ως το ενδιαφέρον του κόσ�ου και των συνεργατών �ας για 
απεξάρτηση από το πετρέλαιο και οικονο�ία στην κατανάλωση. Εί�αστε βέβαιοι από τα 
στοιχεία που έχου�ε και από τα έργα που βρίσκονται ακό�α στην �ελέτη ότι �έχρι του 
χρόνου θα έχου�ε να επιδείξου�ε δεκάδες εφαρ�ογές γεωθερ�ικού κλι�ατισ�ού στον 
ελλαδικό χώρο αλλά και στην Κύπρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγκατεστη�ένο Γεωθερ�ικό σύστη�α Dimplex 

 
Κύριε Αλεξανδρή, αναφέρεσθε στις νέες τεχνολογίες.  Έχετε το κατάλληλο 
εκπαιδευ�ένο τεχνικό προσωπικό γι’ αυτά τα συστή�ατα; 
 
Βεβαίως. Έχου�ε εκπαιδεύσει και εκπαιδεύου�ε το προσωπικό �ας. Για παράδειγ�α, 
πρόσφατα εκπαιδεύτηκαν πάλι τρεις ηλεκτρολόγοι �ηχανολόγοι στο Kulmbach της 
Γερ�ανίας για τις Αντλίες Θερ�ότητας Dimplex και συγκεκρι�ένα για τις γεωθερ�ικές, οι 
οποίοι φέρνουν την τεχνογνωσία στην εταιρία και την κάνουν πράξη σε �ια σειρά από 
κατασκευές. Η Dimplex (πρώην εργοστάσιο της Siemens) είναι πρωτοπόρα στην 
κατασκευή Αντλιών θερ�ότητας στον κόσ�ο �ε �εγάλη ε�πειρία εδώ και 35 χρόνια στον 
το�έα αυτόν και φυσικά αποτελεί �εγάλη βοήθεια για την �εταφορά του Now-How στην 
Ελλάδα. Άλλωστε στις δύο πρώτες εγκαταστάσεις της εταιρίας �ας στον γεωθερ�ικό 
κλι�ατισ�ό είχα�ε την α�έριστη συ�παράσταση των ειδικών της Dimplex εδώ στην Ελλάδα.   
 
Πρέπει να πω ό�ως, ότι το προσωπικό �ας ασχολείτε �ε την ε�πορία των προϊόντων, �ε 
�ελέτες και �εταφορά τεχνογνωσίας.  Την εγκατάσταση και λειτουργία την αναλα�βάνουν 



εκπαιδευ�ένοι συ�βεβλη�ένοι συνεργάτες �ας.  Με την ευκαιρία αυτή θέλω να δηλώσω και 
να προσκαλέσω κάθε ενδιαφερό�ενο να έλθει σε επαφή �αζί �ας. (τηλ. 210-6830351, -352) 
για περισσότερες πληροφορίες και γιατί όχι και για συνεργασία. 
 
 
Πείτε �ας τώρα τα σχέδια της Sieline για το �έλλον; 
Τα σχέδιά �ας είναι ταυτόχρονα στόχοι �ας και όρα�ά �ας. 
Στόχος �ας είναι να ικανοποιού�ε ανάγκες θέρ�ανσης και ψύξης �ε καινοτό�ες λύσεις που 
βασίζονται στην ποιότητα των προϊόντων, στην εξοικονό�ηση ενέργειας, στην απαλλαγή 
της εξάρτησης από το πετρέλαιο και στον σεβασ�ό προς το περιβάλλον.  Στόχος �ας είναι 
επίσης να προτείνου�ε στους πελάτες �ας χρήστες την πιο κατάλληλη και συ�φέρουσα 
λύση για τις ανάγκες τους, όπου οι ίδιοι ενδεχο�ένως να �ην γνωρίζουν. 
Όρα�ά �ας είναι να συ�βάλλου�ε και ε�είς στην καταπολέ�ηση της ενεργειακής κρίσης 
προς όφελος όλων �ας. 
 
 
 
 
 


