Άρθρο του Κωςτό Μουςουρούλη
Ώθηςη ςτην πράςινη ανάπτυξη τησ Χίου με τη Γεωθερμία. Μπορούμε;
Πριν από ϋνα χρόνο, με πρωτοβουλύα που πόρα ωσ Γενικόσ Γραμματϋασ του
Υπουργεύου Ανϊπτυξησ, διοργανώθηκε ςτο Ομόρειο Πνευματικό Κϋντρο, ςε
ςυνεργαςύα με τη Νομαρχιακό Αυτοδιούκηςη Χύου και το Δόμο Χύου, μια ημερύδα
για την ορθολογικό ανϊπτυξη τησ Γεωθερμύασ ςτον τόπο μασ.
Στο χρονικό διϊςτημα που μεςολϊβηςε, ςτο Υπουργεύο Ανϊπτυξησ,
ολοκληρώςαμε, το νομοθετικό πλαύςιο και εκδώςαμε τισ απαραύτητεσ
κανονιςτικϋσ πρϊξεισ καθοριςμού των όρων και των διαδικαςιών μύςθωςησ των
γεωθερμικών πεδύων. Παρϊλληλα, το Ινςτιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), εποπτευόμενοσ από το Υπουργεύο φορϋασ,
ολοκλόρωςε το ερευνητικό του ϋργο ςτα Θυμιανϊ και τα Νϋνητα.
Με Υπουργικό Απόφαςη χαρακτηρύςαμε το βϋβαιο και το πιθανό πεδύο χαμηλόσ
θερμοκραςύασ των Θυμιανών και επαναπροςδιορύςαμε με μεγαλύτερη ακρύβεια
τα χαρακτηριςτικϊ του βεβαιωμϋνου και του πιθανού πεδύου χαμηλόσ
θερμοκραςύασ των Νενότων. Παρϊλληλα, με ϊλλη Υπουργικό Απόφαςη,
καθορύςαμε τουσ όρουσ και τη διαδικαςύα εκμύςθωςησ του δικαιώματοσ του
Δημοςύου για ϋρευνα και διαχεύριςη του γεωθερμικού δυναμικού και τησ εν γϋνει
διαχεύριςησ των γεωθερμικών πεδύων τησ Χώρασ.
Σύμφωνα με το θεςμικό και κανονιςτικό αυτό πλαύςιο, το δικαύωμα διαχεύριςησ
βεβαιωμϋνων πεδύων χαμηλόσ θερμοκραςύασ εκμιςθώνεται ύςτερα από
πλειοδοτικό διαγωνιςμό που προκηρύςςει ο Γενικόσ Γραμματϋασ τησ
Περιφϋρειασ, με γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για χρονικό περύοδο μϋχρι
εύκοςι πϋντε (25) ϋτη με δικαύωμα μονομερούσ παρατϊςεωσ από το μιςθωτό για
δϋκα (10) επιπλϋον ϋτη.
Η αξιολόγηςη των προςφορών γύνεται με αντικειμενικϊ κριτόρια και
λαμβϊνονται υπόψη το ύψοσ του Προώπολογιςμού τησ επϋνδυςησ ςε ςχϋςη με
την προτεινόμενη διαχεύριςη, η βιωςιμότητα τησ επϋνδυςησ, ο βαθμόσ
ορθολογικόσ διαχεύριςησ του γεωθερμικού πεδύου, η οικονομικό δυνατότητα, η
εμπειρύα και η τεχνολογικό επϊρκεια του φορϋα που προςφϋρεται να μιςθώςει.
Το πλαύςιο αυτό, διαμορφώνει πολύ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ για την ανϊπτυξη τησ
γεωθερμύασ αφού εγγυϊται δικαιώματα διαχεύριςησ και εκμετϊλλευςησ για 35
ϋτη ςυνολικϊ, ενώ ταυτόχρονα εξαςφαλύζει διαφϊνεια και αντικειμενικότητα ςε
όςουσ θα διαγωνιςθούν για να αποκτόςουν τα παραπϊνω δικαιώματα.
Ωσ αρμόδιοσ για την προετοιμαςύα του ανωτϋρω πλαιςύου, τότε, και ωσ
Βουλευτόσ του Νομού, τώρα, πιςτεύω ακρϊδαντα ότι οι ςυνθόκεσ εύναι πλϋον
ώριμεσ ώςτε και η Χύοσ να κϊνει ϋνα βόμα μπροςτϊ ςτη γεωθερμύα.
Ναι, μπορούμε και εμεύσ να ςτραφούμε ςτην αξιοπούηςη τησ πρϊςινησ αυτόσ
μορφόσ ενϋργειασ, όπωσ κϊνουν τόςα χρόνια, με επιτυχύα, πολλού εταύροι μασ
ςτη Ευρωπαώκό Ένωςη, αλλϊ και οι γεύτονϋσ μασ ςτα απϋναντι παρϊλια.

Και εξηγούμαι : Η μελϋτη που εκπόνηςε το ΙΓΜΕ για λογαριαςμό τησ ΔΕΥΑΧ,
ανϋδειξε μεγϊλεσ δυνατότητεσ αξιοπούηςησ του ενεργειακού δυναμικού του
νηςιού μασ, με απόλυτη αςφϊλεια για τον ϊνθρωπο και με θετικό αντύκτυπο για
το φυςικό περιβϊλλον.
Εκτόσ από τα τεχνικϊ ςτοιχεύα και τα φυςικοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ που
διερευνόθηκαν, η μελϋτη εςτιϊςτηκε και ςε προτϊςεισ για βιώςιμεσ
τεχνικοοικονομικϊ εφαρμογϋσ οι οπούεσ ϋχουν μεγϊλο ενδιαφϋρον.
Για την περιοχό Νενότων, ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα του ΙΓΜΕ, η ενϋργεια που
παρϋχεται από μια μόνο γεώτρηςη (90 m3/h παροχό, με θερμοκραςύα 80οC)
εκτιμϊται ςε 4.950.000 kcal/h και ιςοδυναμεύ με 0,495 Τόνουσ Ιςοδύναμου
Πετρελαύου (ΤΙΠ). Με ϋνα ςυντελεςτό χρόςησ 80%, που για τη γεωθερμύα
θεωρεύται απολύτωσ εφικτόσ, αποφϋρει μια εξοικονόμηςη ενϋργειασ ύςη με
3.470 Τ.Ι.Π./ϋτοσ. Από τα γεωμετρικϊ και λιθολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του
ταμιευτόρα, εκτιμϊται ότι μπορούν να παραχθούν ζεςτϊ νερϊ μεγαλύτερησ
ποςότητασ, με αποτϋλεςμα το ενεργειακό δυναμικό να ανϋλθει ςε περιςςότερο
από 10.000.000 kcal/h, που ιςοδυναμεύ με 1,00 Τ.Ι.Π./h.
Σε ότι αφορϊ την ενεργειακό αξιοπούηςη, το γεωθερμικό δυναμικό ςτην περιοχό
Νενότων, το οπούο εύναι κϊτω των 90ο C, μπορεύ να αξιοποιηθεύ για αφαλϊτωςη,
τηλεθϋρμανςη κτιρύων, θϋρμανςη θερμοκηπύων, θϋρμανςη κολυμβητηρύων, τη
λειτουργύα
πολυδύναμων
λουτροθεραπευτικών
εγκαταςτϊςεων,
τισ
υδατοκαλλιϋργειεσ, την ξόρανςη αγροτικών προώόντων κλπ.
Από την ύδια μελϋτη, ςε ότι αφορϊ το βεβαιωμϋνο γεωθερμικό πεδύο Θυμιανών,
προκύπτει ότι από μύα παραγωγικό γεώτρηςη μπορούν να παραχθούν
τουλϊχιςτον 55 m3/h ζεςτού νερού θερμοκραςύασ 30οC, που αποδύδουν
ενϋργεια περύπου 275.000 kcal/h. Η ενϋργεια αυτό ιςοδυναμεύ με 0,0274 Τ.Ι.Π.
που με ϋνα ςυντελεςτό χρόςησ 80% αποφϋρει μια εξοικονόμηςη ενϋργειασ ύςη
με 190 Τ.Ι.Π./ϋτοσ. Από τα γεωμετρικϊ και λιθολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του
ταμιευτόρα εκτιμϊται ότι μπορούν να παραχθούν ζεςτϊ νερϊ υπερδιπλϊςιασ
ποςότητασ με αποτϋλεςμα το ενεργειακό δυναμικό να πολλαπλαςιαςτεύ.
Σε ότι αφορϊ την ενεργειακό χρόςη, το δυναμικό μπορεύ να αξιοποιηθεύ
αποκλειςτικϊ για χρόςεισ χαμηλών θερμοκραςιών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, μπορεύ να
καλύψει μϋροσ των ενεργειακών αναγκών του Κολυμβητηρύου ό να
χρηςιμοποιηθεύ ςε πιςύνεσ (ανοιχτϋσ, κλειςτϋσ) και Spa ςτην περιοχό αλλϊ
ακόμα και ςε αντλύεσ θερμότητασ.
Εύναι λοιπό καιρόσ να γύνουν πρϊξη και ςτον τόπο μασ όλεσ αυτϋσ οι
πρωτοποριακϋσ για τα ελληνικϊ δεδομϋνα, αλλϊ όχι για τα διεθνό, εφαρμογϋσ.
Στο πλαύςιο αυτό, καταθϋτω ανοιχτό πρόταςη - πρόςκληςη προσ όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ για την οργϊνωςη διαβούλευςησ και, ςε δεύτερη φϊςη, για
ανϊληψη δρϊςησ με ςτόχο την υλοπούηςη των ϋργων αξιοπούηςησ τησ
Γεωθερμύασ ςτη Χύο.

Τι απαιτεύται να γύνει :
Πρώτον : η Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου, πρϋπει να προετοιμϊςει και να
προκηρύξει ϊμεςα τη διαδικαςύα για την εκμύςθωςη του δικαιώματοσ
διαχεύριςησ και των τεςςϊρων πεδύων (δύο βϋβαιων και δύο πιθανών). Για το
ςκοπό αυτό, αμϋςωσ μόλισ οριςθεύ Γενικόσ Γραμματϋασ ςτην Περιφϋρεια,
προτύθεμαι να του απευθύνω ςχετικό ενημερωτικό επιςτολό.
Δεύτερον : ςτο πλαύςιο τησ διαβούλευςησ που προανϋφερα, με οραματικό ςκϋψη
και με ςυναινετικό διϊθεςη, θα πρϋπει να ςχεδιαςουμε ϋνα κοινϊ αποδεκτό,
πολιτικϊ και επιχειρηματικϊ, πλαύςιο μϋςα από το οπούο θα προκύψει ϋνασ
βιώςιμοσ Φορϋασ Διαχεύριςησ (Αξιοπούηςησ), εφεξόσ “Φορϋασ’.
Στη μετοχικό ςύνθεςη του Φορϋα, θα μπορούςαν να ςυμμετϋχουν :
 ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, και ειδικϊ εκεύνοι που τα πεδύα εύναι εντόσ των
γεωγραφικών τουσ ορύων, υπό το φωσ, βεβαύωσ, των εξελύξεων ωσ προσ την
εξαγγελθεύςα διοικητικό μεταρρύθμιςη τησ χώρασ,
 δημοτικϋσ επιχειρόςεισ αναπτυξιακού χαρακτόρα και κοινόσ ωφϋλειασ,
 ιδιώτεσ - επενδυτϋσ, χρόςτεσ τησ γεωθερμικόσ ενϋργειασ ό μη, όπωσ : ΤΕΔΚ,
ΔΕΥΑΧ, ΕΝΑ Χύου, ΣΥΔΗΝΟΧ, ΕΤΑΧ, Επιμελητόριο, Ένωςη Αγροτικών
Συνεταιριςμών, Ένωςη Μαςτιχοπαραγωγών κτλ.
Ο Φορϋασ θα πρϋπει να επεξεργαςθεύ κατϊλληλουσ, οικονομοτεχνικϊ και
οργανωτικϊ, τρόπουσ, για να μεγιςτοποιόςει τα κοινωνικϊ και οικονομικϊ
οφϋλη από την αξιοπούηςη τησ γεωθερμικόσ ενϋργειασ του νηςιού μασ .
Ήδη από τη θητεύα μου ςτο Υπουργεύο Ανϊπτυξησ, ϋχω επεξεργαςτεύ και μπορώ
να προτεύνω μύα ςειρϊ από πιθανϊ οργανωτικϊ ςχόματα. Όμωσ, εκεύνο που
προϋχει εύναι οι ύδιοι οι φορεύσ του νηςιού αλλϊ και η επιχειρηματικό κοινότητα,
να εκδηλώςουν ενδιαφϋρον, να ςυζητόςουν και να δεςμευθούν εγγρϊφωσ για
τισ περαιτϋρω ενϋργειεσ προετοιμαςύασ.
Το μεγϊλο, τεχνικό και οικονομικό ςτούχημα, εύναι να μπορϋςουν να
αξιοποιηθούν τα γεωθερμικϊ ρευςτϊ για την τηλεθϋρμανςη οικιςμών και την
παροχό ζεςτού νερού ςε οικιακούσ καταναλωτϋσ. Η λογικό που θα πρϋπει να
επικρατόςει εύναι business to consumer (b2c) και εδώ, μπορούν να
ςυνειςφϋρουν φορεύσ που ϋχουν όδη εξειδύκευςη ςτη διακύνηςη ρευςτών και,
ταυτόχρονα, ϋχουν αναπτύξει ςυςτόματα λιανικόσ πώληςησ.
Μια ειδικό αναφορϊ θα όθελα να κϊνω για τα δημόςια κτόρια τα οπούα, ωσ
γνωςτόν, εύναι ςημαντικού καταναλωτϋσ με, ςυνόθωσ, κακϋσ ενεργειακϋσ
επιδόςεισ. Για το λόγο αυτό, η ενεργειακό τουσ αναβϊθμιςη θα πρϋπει να εύναι
προώπόθεςη για ϋνταξη ςτο ςύςτημα και παροχό ςε αυτϊ τησ θερμικόσ
ενϋργειασ που χρειϊζονται. Διαφορετικϊ η διαχεύριςη του δυναμικού των
γεωθερμικών πεδύων δεν θα εύναι ορθολογικό. Το αναφϋρω αυτό και για ϋνα
επιπλϋον λόγο : γιατύ ϋτςι, ο Φορϋασ θα μπορϋςει να επεκτεύνει τη

δραςτηριότητϊ του, εκτόσ από τη διανομό ενϋργειασ, ςτην παροχό τεχνικών και
ςυμβουλευτικών υπηρεςιών για ορθολογικό χρόςη και εξοικονόμηςη ενϋργειασ,
και, γιατύ όχι, και ςτην υλοπούηςη των ςχετικών ϋργων.
Σημαντικό προώπόθεςη βιωςιμότητασ του Φορϋα εύναι η ςωςτό διαχεύριςη και η
ορθολογικό ανϊπτυξη του δικτύου διανομόσ γεωθερμικόσ ενϋργειασ. Όλα τα
ςύγχρονα δύκτυα διανομόσ ενϋργειασ (ηλεκτρικό, φυςικό αϋριο) διαθϋτουν και
ϋνα διαχειριςτό ςυςτόματοσ, ο οπούοσ καθορύζει και ελϋγχει τουσ κανόνεσ με
τουσ οπούουσ γύνεται η παραγωγό, η μεταφορϊ και η διανομό τησ ενϋργειασ.
Κατϊ ςυνϋπεια απαιτεύται Κώδικασ Δεοντολογύασ και ςαφεύσ κανόνεσ.
Στο τελικό ςχόμα που θα επιλεγεύ πρϋπει να υπϊρχει ρόλοσ για μια “εταιρύα
ειδικών χρόςεων” η οπούα να λειτουργεύ με τη φιλοςοφύα που προανϋφερα
(business to business). Η εταιρύα αυτό θα προμηθεύει ενϋργεια ςε επιλεγμϋνουσ
πελϊτεσ πχ Ένωςη Αγροτικών Συνεταιριςμών, Ένωςη Μαςτιχοπαραγωγών
αλλϊ και θα διερευνϊ τισ δυνατότητεσ για περαιτϋρω αξιοπούηςη του
γεωθερμικού δυναμικού του νηςιού.
Οι ιδϋεσ εύναι πολλϋσ και δεν μπορούν να παρατεθούν ςε ϋνα τϋτοιο ϊρθρο ϋναυςμα.
Θα κλεύςω, με μια ςύντομη αναφορϊ ςτισ προοπτικϋσ που παρουςιϊζονται για
το Πανεπιςτόμιο του Αιγαύου. Και εύναι πραγματικϊ πολλϋσ τόςο ςτον τομϋα
των ερευνητικών προγραμμϊτων, όςο και ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ και,
μϊλιςτα, ςε ςυνθόκεσ πραγματικόσ παραγωγόσ και διαχεύριςησ γεωθερμικού
δυναμικού.
Ο προςεκτικόσ αναγνώςτησ θα ϋχει όδη αντιληφθεύ πόςο θετικϋσ θα εύναι οι
επιπτώςεισ του εγχειρόματοσ ςτην τοπικό επιχειρηματικότητα και απαςχόληςη.
Τϋλοσ, με αφορμό τισ ςκϋψεισ - προτϊςεισ που διατύπωςα, θα όθελα να
ενθαρρύνω κϊθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθόςει ϋνα διεθνϋσ forum που
πραγματοποιεύται ςτισ 11 και 12 Δεκεμβρύου ςτο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
ςτη Θεςςαλονύκη με τύτλο: “Η Γεωθερμύα ςτο Προςκόνιο”. Το forum αυτό που
διοργανώνει η Ένωςη Γεωθερμικών Ελλϊδασ (ΕΓΕΩΘΕ), το Ινςτιτούτο Ηλιακόσ
Τεχνικόσ (ΙΗΤ), ο Σύνδεςμοσ Δόμων και Κοινοτότων Ιαματικών Πηγών Ελλϊδασ
και το ΙΓΜΕ, ϋχει ςτόχο την παρουςύαςη και προβολό τησ γεωθερμικόσ
ενϋργειασ που μϋςω των εφαρμογών τησ θα ςυμβϊλει ςτην αειφορικό ανϊπτυξη
και θα δημιουργόςει ςημαντικϊ οικονομικϊ, ενεργειακϊ, κοινωνικϊ και
περιβαλλοντικϊ οφϋλη.
Κωςτόσ Μουςουρούλησ

