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Θέμα: «Πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο ζε πεξηνρέο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο»
σεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 623/10-06-2014 έγγξαθν ζαο.
σεη.: Σν απφ 29-3-2012 θείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζην
.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ζέκα ηε Γεσζεξκία ζηελ Α.Κ.Θ.
ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ ην παξάξηεκα καο θαηαξρήλ ζαο απνζηέιιεη
ζπλεκκέλα ηελ νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε
ζην πληνληζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ έγηλε ην Κάξηην ηνπ 2012 ζηηο έξξεο κε
ηίηιν «Η αξιοποίηζη ηηρ Γεωθεπμίαρ ζηην ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ ηηρ Αναηολικήρ
Μακεδονίαρ και Θπάκηρ». ηα πιαίζηα απηήο ηεο νκηιίαο παξαζέηακε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε γεσζεξκία ηεο πεξηνρήο (ζην έγγξαθν πξνζζέζακε θαη επηθαηξνπνηήζεηο κε
θφθθηλν ρξψκα) ζε ζέκαηα φπσο:

Σν δηαρσξηζκφ ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία
ηνπο.

Σηο ρξήζεηο ηεο γεσζεξκίαο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε απηή. Οη ρξήζεηο απηέο είηε εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηνρή
καο είηε ππάξρεη ε αλάγθε θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.

Σηο ζπκβαηέο ρξήζεηο αλά είδνο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ.

πλνπηηθή θαη αλαιπηηθή παξάζεζε θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή
(βεβαησκέλνπ ή φρη).

ε πνηα θάζε βξίζθεηαη ε έξεπλα θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ.

Σηο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ.

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα απηφ.

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο ηεο πεξηνρήο.

Θαζψο θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα.

Πέξαλ φκσο ησλ φζσλ εηπψζεθαλ ζε εθείλε ηελ νκηιία θαη ζε ζρέζε κε ηα φζα καο
δεηάηε ζην ζπλεκκέλν ζρεηηθφ ζαο, ζέινπκε λα θαηαηάμνπκε ηα πξνβιήκαηα ζε 2 βαζηθέο
θαηεγνξίεο θάλνληαο θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο:
α) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΦΤΔΩ – ΠΡΟΣΑΔΙ
1)

2)

3)

4)

Σν Γεσζεξκηθφ ξεπζηφ έρεη δηαιπκέλεο νπζίεο κέζα ηνπ θαη κεγάιε δηαβξσηηθή θαη
νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα. πλεπψο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηφο
ζρεδηαζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο δηθηχνπ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεκνλσκέλα
απφ ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο καο. Άξα ζα πξέπεη είηε κηα κεγάιε εηαηξεία κε
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηφ λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ
δηθηχνπ, ή λα ζπζηαζεί κηα δεκνηηθή επηρείξεζε εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή
αμηνπνηψληαο θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ην ζθνπφ απηφ. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε εμεχξεζε κεγάισλ θεθαιαίσλ γηα ηέηνηεο επελδχζεηο. Ζ εηαηξεία
απηή επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα ε επηρείξεζε απηή ζα δηαλέκεη αληαπνδνηηθά ην γεσζεξκηθφ
ξεπζηφ ζηνπο αγξφηεο. Γεν μποπούν οι αγπόηερ μόνοι ηοςρ και μεμονωμένα να
αξιοποιήζοςν ηη Γεωθεπμική ενέπγεια πος βπίζκεηαι ζε βάθορ.
Γηα παξάδεηγκα, θαη αλαθεξφκελνη ζην πξνεγνχκελν ζέκα, δελ ππάξρνπλ
εμεηδηθεπκέλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη κφλν ηέηνησλ
επελδχζεσλ ζηε γεσζεξκία. Γηα παξάδεηγκα ζην ΔΠΑΙ Αιηείαο ππάξρνπλ επηδνηήζεηο
ζε θαιιηέξγεηεο ζπηξνπιίλαο θαη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηνχλ θαη γεσζεξκία, αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ ηελ εθαξκνγή ηεο
γεσζεξκίαο. Για αςηό πποηείνοςμε ζηο ΠΔΠ ηων Πεπιθεπειών Αναηολικήρ
Μακεδονίαρ - Θπάκηρ και Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, όπωρ και ζηο νέο ΔΠΑ να
ςπάπσοςν ππογπάμμαηα επισοπήγηζηρ και επιδόηηζηρ γεωθεπμικών
εθαπμογών αποκλειζηικά. Απηή ε πξφηαζε καο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε
γεσζεξκία είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Β. Διιάδαο γηα ηελ αλάπηπμε
πιεζψξαο δξάζεσλ κε θπξηφηεξεο απφ απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη θζελή ε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο θα ππέπει οι
διάθοπερ σπήζειρ ηηρ να μπούνε ζε ζειπά αξιοποίηζηρ με ηο καηάλληλο
δίκηςο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε ηειεζέξκαλζε πνπ ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 70 oC λα
αθνινπζείηαη απφ ηε ρξήζε ζε ζεξκνθήπηα πνπ απαηηνχληαη 50 oC ή απφ άιιεο
ρξήζεηο, φπσο ηρζπνηξνθεία, πηζίλεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.. Κφλν έηζη ζα
κεησζεί ην θφζηνο ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο ζεκαληηθά, θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη απφ
ηηο ζεκαληηθέο θζνξέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ. Σν ζρήκα
απηφ είλαη θαηάιιειν θαη ηερληθά δηφηη ε ηειεζέξκαλζε ζε πφιεηο ζπλάδεη κε ηηο πέξημ
ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο άιιεο αζηηθέο ρξήζεηο. Παξφια απηά ε αδεηνδφηεζε
ηνπο εκπιέθεη πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη θάλεη απηφ ην ζρήκα δπζθίλεην.
Σν επελδπηηθφ εγρείξεκα ζε γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο είλαη πςεινχ ξίζθνπ θαη νη
επελδχζεηο απηέο δελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά (ρξεκαηννηθνλνκηθά).

5)

Σα γεωθεπμικά πεδία ηηρ πεπιοσήρ μαρ δεν είναι όλα πλήπωρ επεςνημένα
ακόμα και ηα αναγνωπιζμένα. Οη γεσηξήζεηο είλαη παιηέο θαη έρνπλ πνιιά
πξνβιήκαηα. Γηα απηφ ζα πξέπεη ν αλάδνρνο (κηζζσηήο ηνπ πεδίνπ) λα θάλεη λέεο
γεσηξήζεηο θαη λα επηβαξπλζεί έλα πςειφ θφζηνο. Πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη λα
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο θαη κειέηεο (π.ρ. κειέηεο πξνζηαζίαο ηνπ
γεσζεξκηθνχ πεδίνπ). Σξνρνπέδε ζε απηέο ηηο έξεπλεο απνηειεί θαη ε θαηάξγεζε ηνπ
ΗΓΚΔ, γηα ηελ νπνία αληέδξαζε ην ΓΔΩΣΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ.
6) πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ εξξψλ (Ληγξίηα θαη ηδεξφθαζηξν) φπνπ ε
γεσζεξκία αμηνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπηξνπιίλαο ππάξρνπλ ηα εμήο
πξνβιήκαηα: α) νη γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παιηέο εξεπλεηηθέο
γεσηξήζεηο ηνπ ΗΓΚΔ θαη φρη θαλνληθέο παξαγσγηθέο β) δελ γίλεηαη επαλαεηζαγσγή ηνπ
γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζην έδαθνο, γ) δελ ππάξρεη θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν
αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή θαη πξέπεη θάηη ηέηνην λα γίλεη.
7) ε ζρέζε θαη κε ην πξνεγνχκελν πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα
ζπλήζσο γλσξίδνπκε έλα γεσζεξκηθφ πεδίν αληιψληαο γεσζεξκηθφ ξεπζηφ θαη
αμηνπνηψληαο ην. Σφηε βιέπνπκε πσο ιεηηνπξγεί θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Γεληθφηεξα
δελ έρνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ηακηεπηήξα
ψζηε λα μέξνπκε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε δπλακηθή ηνπ.
8) ηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη νη κηζζσηέο γεσζεξκηθψλ πεδίσλ δελ
απαζρνινχλ έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηε γεσζεξκία. Σαπηφρξνλα δελ
ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο αγξφηεο καο. Δλψ ηέινο ζα πξέπεη λα
ηνλίζνπκε θαη ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηα Γεσπνληθά καο Παλεπηζηήκηα ζε ηνκείο
εθαξκνγψλ ηεο γεσζεξκίαο ζηε γεσξγία.
9) Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηερληθά ή ηερλννηθνλνκηθά είλαη δχζθνιε έσο
αδχλαηε ε επαλαεηζαγσγή ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζην έδαθνο, π.ρ. ιφγσ
αξηεζηαληζκνχ. Δθεί, ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί επηζηακέλα ην ζέκα γηα λα βξεζεί ιχζε,
δηφηη αλ δελ βξεζεί ιχζε, ελδερνκέλσο ε ρξήζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ λα επηθέξεη
αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ.
10) Γηα ηηο ηακαηηθέο ρξήζεηο ησλ ινπηξψλ ζηελ πεξηνρή καο - αιιά θαη αιινχ ζε φιε ηε
ρψξα - ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο
ιχζεηο. Όζνλ αθνξά ηα ηακαηηθά ινπηξά ζηελ πεξηνρή καο εληνπίδνληαη έλα πιήζνο
απηψλ, κεξηθά ησλ νπνίσλ είλαη αμηφινγα, πνπ φκσο νχηε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο
δηαζέηνπλ αιιά νχηε θαη ηηο απαηηνχκελεο (δηεζλψο απνδεθηέο) ππεξεζίεο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ. Έηζη ράλνληαη ζηελ αθάλεηα, δηαηεξνχλ έλαλ κφλν ηνπηθφ ραξαθηήξα
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζζνχλ ηακαηηθά ινπηξά απφ άιιεο
ρψξεο. Σειεπηαία γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπο, αιιά δελ
γλσξίδνπκε αλ ζα θηάζνπλ ηα δηεζλή standards. Οη απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα
ηελ αλεχξεζε επελδπηψλ ζθνληάθηνπλ ζπρλά ζηε γξαθεηνθξαηία αιιά θπξίσο ζηελ
άγλνηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζην πνπ πξέπεη λα απεπζπλζνχλ, ηελ έιιεηςε
ζπγθεθξηκέλνπ θαη καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ έιιεηςε ησλ βαζηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ινπηξψλ, φπσο είλαη ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ζε

βάζνο ρξφλνπ, ε γλψζε γηα ηα γεσινγηθά θαη πδξνγεσινγηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ηηο
αθξηβείο δπλαηφηεηεο ησλ πεγψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ πεγψλ θιπ.
Αληίζεηα ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ ιεηηνπξγεί θαη ε
πνιπδηάζπαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή καο. Αληί λα έρνπκε ηακαηηθά ινπηξά
πςειψλ απαηηήζεσλ ζε έλα κφλν ζεκείν, φπνπ φκσο ζα θξνληίζνπκε ηηο ππνδνκέο
θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, πξνζθέξνπκε ην ίδην πξντφλ θαη ζε πνιιέο άιιεο
ηνπνζεζίεο κε ηηο γλσζηέο ππεξεζίεο. Γηα απηφ ζα κπνξνχζακε λα επηθεληξψζνπκε ην
ελδηαθέξνλ καο θαη ηηο επελδχζεηο καο κφλν ζε κηα ηνπνζεζία, φπνπ φκσο ζα
πξνζθέξακε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards. Έηζη, γηα
παξάδεηγκα ζηελ ΠΔ Θαβάιαο ηα ινπηξά Διεπζεξψλ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έλα
ηέηνην ηακαηηθφ θέληξν φπνπ κεηαμχ άιισλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ θαη
ρξήζεηο κε ηακαηηθή ιάζπε, ε νπνία φκσο ζα κεηαθεξφηαλ απφ ηηο Θξελίδεο (απφ ηα
ππάξρνληα εθεί ιαζπφινπηξα) θαη ζα πξνζθεξφηαλ ζε ζχγρξνλεο κπαληέξεο.
Θηλνχκελνη ζε απηφ ην πλεχκα νη ηακαηηθέο ρξήζεηο ησλ ινπηξψλ ζα είραλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.
11) Δλδερνκέλσο ε δέζκεπζε νξηζκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ απφ ην ΣΑΤΠΔΓ γηα ηε
κειινληηθή ηνπο πψιεζε, λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε αμηνπνίεζεο απηψλ απφ ηνπο
παξαγσγνχο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο
δήκνπο.
β) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΜΙΚΗ ΦΤΔΩ - ΠΡΟΣΑΔΙ
1. ην παξειζφλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο
αδεηνδφηεζεο ήηαλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ αμηνπνίεζε ελφο γεσζεξκηθνχ
πεδίνπ. ήκεξα κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε λνκνζεζία, ηα πξνβιήκαηα απηά
έρνπλ ιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Παξφια απηά παξακέλνπλ αξθεηά δηαρεηξηζηηθά
δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνζζήθεο.
2. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην ζρήκα αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη λα γίλεη πην
επέιηθην ζηελ πεπίπηωζη εκμεηάλλεςζηρ ηηρ αβαθούρ γεωθεπμίαρ. ήκεξα
πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή γεσζεξκίαο φπνπ ην ζεξκνθξαζηαθφ φξην είλαη νη 25 νC,
βξίζθεηαη ζε κηθξφ βάζνο θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ρξήζεο ψζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κεκνλσκέλα θαη απφ ηνπο αγξφηεο. Ζ γεσζεξκία απηή είλαη
θαηάιιειε γηα παξάδεηγκα ζε θαιιηέξγεηεο φπσο ζπαξάγγηα, ρακειά ηνχλει θάιπςεο
θ.ι.π.. Γηα λα γίλεη φκσο αθφκα πην επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηεο
αβαζνχο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη λα κπεη ελεξγεηαθφ φξην ζηε ρξήζε απηήο θαη φρη ην
ζεκεξηλφ ζεξκνθξαζηαθφ φξην ησλ 25 νC. Κφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε
ηηο αλάγθεο κηθξψλ θαη κεκνλσκέλσλ παξαγσγψλ πνπ εηδάιισο δελ ζα κπνξνχζαλ
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα.
3. Δπίζεο ε καηάημηζη ηων γεωθεπμικών πεδίων είναι κάηι θεμιηό θαη ζαθψο θαη
πξέπεη λα παξακείλεη, κφλν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε θαη κεγαιχηεξε,
ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο.

4. Οη εθαξκνγέο ζε γεσζεξκηθά πεδία ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 90 νC ζα πξέπεη λα
ππάγνληαη θαη λα αδεηνδνηνχληαη απφ έλαλ θαη κφλν θνξέα, ψζηε λα κελ ππάξρεη ε
ζεκεξηλή πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ, πνπ θξελάξεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο
επελδπηέο.
5. Δπίζεο πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε αδεηνδφηεζε ηεο δηαλνκήο
γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο απφ γεσζεξκηθά πεδία θάησ ησλ
90 νC γίλεηαη απφ ην ΤΠΔΘΑ. Ζ δηαδηθαζία απηή γηα λα είλαη επέιηθηε ζα πξέπεη λα
αλαηεζεί ζηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο γηα λα είλαη επθνιφηεξε ε αμηνπνίεζε ησλ
πεδίσλ απφ ηνπο θαηά ηφπνπο παξαγσγνχο θαη λα κελ αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ
θεληξηθά ζην ΤΠΔΘΑ.
6. Όζνλ αθνξά ηα εξεπλεκέλα θαη ηα πηζαλά γεσζεξκηθά πεδία, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο, εθφζνλ βξεη γεσζεξκηθφ δπλακηθφ λα κπνξεί λα
ην εθκεηαιιεπηεί ν ίδηνο ρσξίο ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο (δηαγσληζκφο θ.ι.π.)
θαη γηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε.
7. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αξζνχλ ζηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο εθείλα ηα ζεκεία πνπ
θξελάξνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ, φπσο είλαη ην νξηδφκελν βάζνο
γεψηξεζεο θαη ε παξνρή ζε θπβηθά κέηξα ηνπ πεδίνπ. Γηφηη απηά ηα ζηνηρεία
αλαθέξνληαη ζην ΦΔΘ αλαγλψξηζεο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ πεδίνπ (βιέπε παξαπάλσ α) Λν 5
θαη 7) αιιά ζηε δπλακηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη.
8. Η ανάγκη δημιοςπγίαρ Γεωθεπμικών Πάπκων. Σα πάξθα απηά ζα πξνζθέξνπλ
ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ γεσζεξκηθψλ
εθαξκνγψλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο θνξέαο πνπ έρεη ηε δηαρείξηζε
ηνπο. Όκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην πάξθν ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ
θαη εθηάζεηο φπνπ ζα αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη λα κελ ςάρλεη εθ
ησλ πζηέξσλ ν θνξέαο λα βξεη δηαζέζηκε γε. Οπφηε ζε ηέηνηεο πεξηνρέο ζα πξέπεη
ην ΤΠΑΑΣ λα δεζκεχζεη θνηλφρξεζηε γε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ.
Δπηπξφζζεηα κε ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ πάξθσλ ζα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα
θαηλφκελα ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο γεο (πηζαλή ππέξνγθε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο,
έιιεηςε γεο θνληά ζηηο γεσηξήζεηο θ.ι.π.) ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσζεξκίαο ζε
κηα πεξηνρή. Σέινο, γηα ηελ εχξπζκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ πάξθσλ θαιφ
ζα είλαη λα ππάξρεη θαη δηαζέζηκν θπζηθφ αέξην σο εθεδξηθφ κέζν ζέξκαλζεο, ζε
πεξίπησζε βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγηψλ.
9. Θεζμοθέηηζη ηηρ δςναηόηηηαρ νομιμοποίηζηρ ηων ςθιζηάμενων
γεωθεπμικών γεωηπήζεων, κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ζρεηηθήο κειέηεο κε ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεψηξεζεο, ηα πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο θαη άιισλ ζεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κεηά απφ ηηο
θαηάιιειεο επεκβάζεηο (εγθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ, ζεξκνκέηξσλ θ.ι.π.) λα
αθνινπζεί ε λνκηκνπνίεζε.
10. Δίλαη δηαπηζησκέλν ηέινο φηη ππάξρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε φρη κεγάια
δηαζέζηκα θεθάιαηα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ έλα κηθξνκεζαίν
επελδπηηθφ ζρέδην, αιιά κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη δχζθνιν λα γίλεη

απηφ. Οη δε επελδπηέο κε κεγάια δηαζέζηκα θεθάιαηα φρη κφλν είλαη ιίγνη, αιιά θαη
ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη φρη γηα επελδχζεηο
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Πξφθεηηαη κε ιίγα ιφγηα γηα έλαλ ππαξθηφ γφξδην δεζκφ πνπ
ζα πξέπεη λα ιπζεί ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαη θπξίσο ηε ρξήζε ηεο
αβαζνχο γεσζεξκίαο.

Κλείνονηαρ ηην αναζκόπηζη αςηή θα θέλαμε να ηονίζοςμε και πάλι ηην
αναγκαιόηηηα δημιοςπγίαρ θοπέων διασείπιζηρ ηων Γεωθεπμικών πεδίων από ηιρ
ηοπικέρ κοινωνίερ πος θα αναλάβοςν ηο δικαίωμα ηηρ διασείπιζηρ αςηών ηων
πεδίων με ηην καηάλληλη ηεσνογνωζία. ηη ζςνέσεια αςηοί οι θοπείρ θα ππέπει
να ζςγκενηπώζοςν ηα απαπαίηηηα κεθάλαια αξιοποιώνηαρ και εςπωπαϊκά
ππογπάμμαηα για ηα έπγα ςποδομήρ και αξιοποίηζηρ ηων γεωθεπμικών πεδίων.
Αν δεν ςλοποιηθεί αςηή η πποζπάθεια από ηιρ ηοπικέρ κοινωνίερ ηόηε, απγά ή
γπήγοπα, θα ςλοποιηθεί από ξένα κεθάλαια πος θα εκμεηαλλεύονηαι για δικό
ηοςρ όθελορ και κέπδορ ηο δικό μαρ γεωθεπμικό πλούηο.

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

