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Πικέρμι, 10 Ιουνίου 2020 

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος GEORISK, διοργανώνει την Τρίτη 16 Ιουνίου 

2020, 10π.μ.-12π.μ, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα την «Καθιέρωση 

σχημάτων περιορισμού και ασφάλισης κινδύνου για γεωθερμικά έργα». 

Η ανάπτυξη των γεωθερμικών έργων εμπεριέχει αρκετά στοιχεία κινδύνου με 

σημαντικότερο το γεωλογικό ρίσκο. Ο κίνδυνος αυτός αφορά κυρίως γεωθερμικά έργα 

υψηλών θερμοκρασιών, εμφανίζεται όμως και σε ανοικτά συστήματα αβαθούς 

γεωθερμίας. Το γεωλογικό ρίσκο περιλαμβάνει: α) τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο μη 

εύρεσης ενός οικονομικά βιώσιμου γεωθερμικού πόρου μετά τη διάτρηση και β) τον 

μακροπρόθεσμο κίνδυνο φυσικής εξάντλησης του γεωθερμικού πόρου, καθιστώντας 

την εκμετάλλευση οικονομικά ασύμφορη. Η απόδοση και η κερδοφορία ενός 

γεωθερμικού έργου καθορίζεται από το γεωλογικό ρίσκο, που αποτελεί ένα κοινό 

ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, 

Ισλανδία, Ολλανδία, Δανία και Ελβετία) υπάρχουν ήδη ταμεία ασφάλισης κινδύνου για 

το γεωλογικό ρίσκο. Με την αξιοσημείωτη εξαίρεση αυτών των έξι χωρών, οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης των γεωθερμικών έργων έχουν πολύ λίγες δυνατότητες 

διαχείρισης αυτού του χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «GEORISK: Ανάπτυξη έργων γεωθερμικής ενέργειας και 

έργων ΑΠΕ μέσω του περιορισμού του ενδεχόμενου οικονομικού ρίσκου», που 

υλοποιεί το ΚΑΠΕ, έχει ως στόχο την καθιέρωση σχημάτων περιορισμού και ασφάλισης 

κινδύνου σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σε ορισμένες τρίτες χώρες που αποτελούν 

βασικούς στόχους, ώστε να καλύψει κυρίως την φάση έρευνας και την πρώτη 

γεώτρηση (δοκιμαστική). Αφορά δηλαδή δραστηριότητες προς χρηματοδότηση πριν 

την εμπλοκή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των ανεξάρτητων παραγωγών 



 

ενέργειας, οι οποίοι συμμετέχουν ακολούθως στη χρηματοδότηση των επόμενων 

γεωτρήσεων και των επιφανειακών συστημάτων. Είναι προφανές ότι ένα σύστημα 

περιορισμού του ενδεχόμενου οικονομικού ρίσκου πρέπει να σχεδιαστεί ανάλογα με 

το βαθμό ωριμότητας της αγοράς του συγκεκριμένου κλάδου. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν - μεταξύ άλλων -  οι κίνδυνοι και τα ρίσκα των 

γεωθερμικών έργων, τα υφιστάμενα σχήματα περιορισμού κινδύνου για γεωθερμικά 

έργα, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι στρατηγικές για την αξιοποίηση της 

γεωθερμικής ενέργειας. 

Το webinar απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους ειδικούς σε θέματα ενέργειας, 

επενδύσεων, θέσπισης στρατηγικών και χρήσης ΑΠΕ από τον τεχνικό, επιστημονικό, 

βιομηχανικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Πραγματοποιείται σε συνεργασία 

με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., η οποία - μαζί με το ΚΑΠΕ - συμμετέχει στο πρόγραμμα 

GEORISK από την πλευρά της Ελλάδας.  

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά συστήνεται προεγγραφή στη διεύθυνση 

https://forms.gle/sW86zCLWaYs1Cz7H7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://join.freeconferencecall.com/spkarytsas 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.cres.gr/cres/pages/news/news_ekdiloseis.html 
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