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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία του για τις εξελίξεις – ή καλύτερα για τη
στασιμότητα – που παρατηρείται στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας.
Στο πολύ δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας
προσφέρει μια ελπιδοφόρα διέξοδο. Όμως, ενώ στον τομέα της έρευνας
υδρογονανθράκων πραγματοποιήθηκαν πολλά θετικά βήματα και κερδήθηκε μεγάλο
μέρος από το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών, στον τομέα της γεωθερμίας,
μετά από μια εξίσου δυναμική επανεκκίνηση του ΥΠΕΚΑ, τον τελευταίο χρόνο
όλες οι προσπάθειες φαίνεται να έχουν παγώσει.
Η χώρα μας, όπως γνωρίζετε, είναι ευνοημένη στον τομέα της γεωθερμίας, έχοντας
πολλά γεωθερμικά πεδία ικανού δυναμικού τόσο για ηλεκτροπαραγωγή όσο και για
θέρμανση θερμοκηπίων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση.
Οι προσπάθειες για την αξιοποίηση του ανανεώσιμου και υπό όρους ανεξάντλητου
φυσικού πόρου, ξεκίνησαν πριν σαράντα χρόνια από τη ΔΕΗ και το ΙΓΜΕ και

οδήγησαν στην εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου ελληνικού γεωθερμικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μήλο το 1986. Όμως, μετά από δύο
χρόνια πιλοτικής λειτουργίας, που βοήθησε να αποκτηθεί πολύτιμη εμπειρία και
τεχνογνωσία στην αξιοποίηση της γεωθερμίας, όλες οι εργασίες σταμάτησαν και η
προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.
Από τότε, με τις προσπάθειες των Ελλήνων γεωτεχνικών και με την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ από το ΙΓΜΕ, εντοπίστηκαν,
ερευνήθηκαν και είναι πλέον έτοιμα για αξιοποίηση και επενδύσεις περισσότερα από
35 γεωθερμικά πεδία σε όλη τη χώρα, και κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης.
Η χώρα μας έχει πλέον σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της
γεωθερμίας, το οποίο μάλιστα ολοκληρώθηκε με την έκδοση των απαραίτητων
Υπουργικών Αποφάσεων την περίοδο που εσείς ήσασταν ο αρμόδιος
υφυπουργός.
Την ίδια περίοδο πραγματοποιηθήκαν και δύο διεθνείς διαγωνισμοί (το 2011 και το
2012) για την εκχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε μη
ερευνημένες περιοχές της χώρας, ενώ το 2011 ολοκληρώθηκε και η μεταβίβαση των
δικαιωμάτων των παλαιών περιοχών από τη ΔΕΗ στη θυγατρική της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες, ώστε να ξεκινήσει και πάλι η προσπάθεια για την αξιοποίηση της
γεωθερμίας, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα.
Παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε σε νέο
σχεδιασμό για την ανάπτυξη της γεωθερμίας, με έμφαση σε περιοχές που υπήρχε
κοινωνική συναίνεση, όπως στην Κίμωλο και τη Λέσβο. Το 2012 προχώρησε μάλιστα
σε διεθνή πρόσκληση για την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου στον τομέα της
ανάπτυξης της γεωθερμίας.
Την ίδια χρονιά, κατακυρώθηκαν στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και οι τέσσερεις περιοχές
του 2ου διεθνούς διαγωνισμού.
Δυστυχώς, αυτές ήταν και οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωθερμίας. Από
τότε δεν έχει συμβεί καμία εξέλιξη, εκτός από την έκπτωση των πλειοδοτών του 1ου
διεθνούς διαγωνισμού, επειδή δεν προσήλθαν να υπογράψουν τις σχετικές
συμβάσεις εμπρόθεσμα, παρά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις.
Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες για την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου, ούτε για την τύχη του 2ου
διεθνούς διαγωνισμού. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι, σύμφωνα με τις
Υπουργικές Αποφάσεις, οι παραχωρήσεις προς τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα
λήξουν σύντομα και τα δικαιώματα έρευνας και ανάπτυξης του γεωθερμικού
δυναμικού θα πρέπει να επιστραφούν στο Δημόσιο. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε
σαν συνέπεια μια πολυετή καθυστέρηση για κάθε νέα προσπάθεια, αφού
προβλέπονται χρονοβόρες διαδικασίες παράδοσης από το σημερινό μισθωτή, ενώ
μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν νέοι διαγωνισμοί για την αναμίσθωση των
περιοχών αυτών.
Κύριε Υπουργέ,
Το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς θεωρεί ότι η αξιοποίηση των φυσικών
πόρων της χώρας μας και ιδιαίτερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι
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κρίσιμης σημασίας για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακούς
ρυθμούς. Δεν υπάρχει πλέον πίστωση χρόνου για την επίτευξη του στόχου μείωσης
του ενεργειακού κόστους, τόσο για την κοινωνία, όσο και για την ανταγωνιστικότητα
της Ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Άλλωστε, οι επιτυχίες στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων αποδεικνύουν ότι η
χώρα μας είναι σε θέση να προσελκύσει το ενδιαφέρον και επενδύσεις στον τομέα
της ενέργειας.
Όπως θα διαπιστώσετε στο συνημμένο πακέτο προτάσεων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. –
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς έχει προωθήσει τη χρήση της γεωθερμίας ως μία
από τις βασικές επιλέξιμες πηγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών
σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 5ης
Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και η θέση αυτή είναι σε αρμονία με την
άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στο χώρο λοιπόν της πρωτογενούς παραγωγής και των τροφίμων, είμαστε σε
αναμονή της τελικής διευθέτησης του θέματος.
Ως εκ τούτου, σας καλούμε να διερευνήσετε άμεσα τους λόγους γα τους οποίους έχει
και πάλι αδρανήσει η προσπάθεια ανάπτυξης της γεωθερμίας και είμαστε στη
διάθεσή σας με το επιστημονικό δυναμικό του Επιμελητηρίου να σας υποστηρίξουμε
στην επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό.

Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Σταύρος Ζαννόπουλος
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