Οι 5 περιοχές της Ελλάδας µε προοπτική υπόγειας
γεωλογικής αποθήκευσης CO2 και φυσικού αερίου – Τι
αναφέρει µελέτη της Ε∆ΕΥ
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Η αποθήκευση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειους γεωλογικούς
σχηµατισµούς είναι µια καλά κατανοητή, µόνιµη και ασφαλής τεχνολογία κάτι που είναι
ζωτικής σηµασίας για τη µείωση των εκποµπών και την επίτευξη των στόχων του
Παρισιού.
Οι συνηθισµένοι µύθοι και οι πιθανές παρανοήσεις που σχετίζονται µε την τεχνολογία
CCS περιλαµβάνουν τον κίνδυνο διαρροής CO2 ή περιβαλλοντικής βλάβης, τη µόνιµη
αποθήκευση και τον αντίκτυπο στους σεισµούς. Έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες
σχετικά µε το εάν κάποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση συµβάντος.
Ωστόσο, δεκαετίες εµπειρογνωµοσύνης από τη βιοµηχανία πετρελαίου και φυσικού
αερίου, καθώς και δεδοµένα από την παρακολούθηση, τη µέτρηση και την επαλήθευση
τόπων αποθήκευσης και πληθώρα ακαδηµαϊκών µελετών συνδυάζονται για να
ενισχύσουν τον ουσιαστικό ρόλο της τεχνολογίας CCS στη µείωση των παγκόσµιων
εκποµπών CO2.
Τα ορυκτά καύσιµα αναµένεται να συνεχίσουν να παρέχουν περίπου το 50% της
παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 2050 (US Energy Information
Administration International Energy Outlook 2019, IEO 2019).
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η πρόσφατη µελέτη της Ε∆ΕΥ υπό τον τίτλο “Υπόγεια
Γεωλογική Αποθήκευση C02 και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα” παρουσιάζει µια επιλογή
µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη χρήση της ορυκτής ενέργειας
µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τους µελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους της
Ελλάδας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αποφυγή της εξάλειψης της χρήσης ορυκτών
καυσίµων, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τη διακοπή των χρηµατοπιστωτικών
δραστηριοτήτων και τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας.
Στη µελέτη επιχειρείται µια επισκόπηση αντιπροσωπευτικών λεκανών και λοιπών
σχηµατισµών για την αποθήκευση CO2 και φυσικού αερίου (UGS), εστιάζοντας στη
Μεσοελληνική Αύλακα, τη Λεκάνη Φλώρινας, τη Λεκάνη του Πρίνου, τη ∆υτική
Θεσσαλονίκη και τις Βασάλτες Βόλου.
Τη µελέτη συνέταξε οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τους: ∆ηµήτριος Κτενάς
(Γεωλόγος-Γεωφυσικός), Βασιλική Κοσµίδου (Γεωλόγος Πετρελαίου), Σπυρίδων Σπίνος
(Περιβαλλοντολόγος).
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