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ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
Το CHPM2030 είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 42 
μηνών, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
οποίο ξεκίνησε την 1η  Ιανουαρίου 2016. Ο στόχος του είναι 
η ανάπτυξη μίας καινοτόμας και πιθανά πρωτοποριακής 
τεχνολογίας, η οποία θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις 
Ευρωπαϊκές ανάγκες που αφορούν στην ενέργεια και 
στα στρατηγικά μέταλλα, μέσω μίας μεμονωμένης και 
αλληλένδετης διαδικασίας. Εξερευνώντας το αναπτυσσόμενο 
πεδίο   των γεωθερμικών πόρων , της εξόρυξης ορυκτών 
αλλά και της ηλεκτρομεταλλουργίας, το έργο στοχεύει στον 
μετασχηματισμό των εξαιρετικά βαθιών μεταλλοφόρων 
γεωλογικών σχηματισμών σε «κοιτάσματα-Βελτιωμένων 
Γεωθερμικών Συστημάτων (EGS)». Με αυτόν τον τρόπο θέτει 
τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου μονάδων 
συμπαραγωγής θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας και 
ανάκτησης μετάλλων (CHPM). Στην ιδανική αυτή τεχνολογία, 
οι μεταλλοφόροι γεωλογικοί σχηματισμοί θα αξιοποιούνται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
μετάλλων να είναι εφικτή και να μπορεί να βελτιστοποιηθεί 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον, ανάλογα με τις 
επιταγές της αγοράς,.
Το πρόγραμμα εργασιών έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να παρέχει στοιχεία για την ορθότητα του έργου, με 
βάση τις ακόλουθες συνθήκες:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
 › Η δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου για τις 

μελλοντικές εγκαταστάσεις CHPM, με νέες πρωτοποριακές 
έννοιες, στο γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρογεωχημείας 
και της τεχνικής γεωλογίας, ενισχύοντας έτσι σημαντικά μία 
νέα γενιά ανάπτυξης, αυτή της γεωθερμίας στην Ευρώπη.

 › Η  συγχώνευση δύο ασύνδετων μέχρι τώρα τεχνολογικών 
τομών, της ανανεώσιμης ενέργειας και της ανάκτησης 
μετάλλων, θα συμβάλλει στην αλλαγή του υφιστάμενου 
πλαισίου της γεωθερμικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, ενώ  
θα ικανοποιήσει και τις ανάγκες  για κρίσιμα μέταλλα. 

 › Η αντιμετώπιση της ενεργειακής πρόκλησης, μέσω της 
έρευνας σε  πρωτοποριακές τεχνολογικές  κατευθύνσεις 
της γεωθερμικής ενέργειας, αλλά και μέσα από την 
αναμενόμενη βελτίωση της οικονομικής σκοπιμότητας των 
επενδύσεων στη γεωθερμία.

 › Η υποστήριξη άλλων στόχων, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
για  Πρώτες Ύλες (RMI) και του Στρατηγικού Σχεδίου 
Eφαρμογής της, πέρα από τις κρίσιμες πρώτες ύλες, θα 
συνδράμει στην παροχή στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων 
των  τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, που είναι 
επιφορτισμένοι με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

 › Ο ερευνητικός χάρτης πορείας των δραστηριοτήτων 
,σε συνδυασμό με τη μοντελοποίηση της οικονομικής 
σκοπιμότητας, θα βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στρατηγικές επιλογές, 
μελλοντικές ενεργειακές τεχνολογίες αλλά και σε σχέση με 
την ένταξη σε μελλοντικά ενεργειακά συστήματα.

 › Με την στήριξη της συμπαραγωγής των πολύτιμων 
μετάλλων, θα αυξηθεί ο αριθμός των δυνητικά αειφόρων 
γεωθερμικών πόρων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

 › Η εύρεση εναλλακτικών κατευθύνσεων στο πεδίο της 
υδραυλικής ρωγμάτωσης μέσω της ανάπτυξης της 
εξορυκτικής μεθόδου. 

 › Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των γεωθερμικών 
τεχνολογιών, βελτιώνοντας την σχέση κόστους και 
αποδοτικότητας, καθώς και την τεχνολογική και 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα του συστήματος. 

 › Η διασύνδεση χιλιάδων επιστημόνων, μηχανικών,  και 
άλλων φορέων λήψης αποφάσεων, αναπτύσσοντας δίκτυα 
συνεργασίας σε προγράμματα που ήδη έχουν ξεκινήσει 
και ειδικεύονται σε αντικείμενα, όπως οι πρώτες ύλες, η 
γεωθερμία, και σε έργα που βασίζονται στην τεχνολογία.

 › Τα κοιτάσματα, ανάλογα με τη σύνθεση και τη δομή τους, 
έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη του Εμπλουτισμένου 
Γεωθερμικού Συστήματος (EGS).

 › Τα μέταλλα μπορούν να ανακτηθούν από τα κοιτάσματα 
σε υψηλές συγκεντρώσεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα 
και ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομία του 
Εμπλουτισμένου Γεωθερμικού Συστήματος (EGS).

 › Η αδιάκοπη εξόρυξη μετάλλων θα αυξήσει την απόδοση του 
συστήματος στον χρόνο με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή υψηλής πίεσης υπερδιέγερσης 
στον ταμιευτήρα,  ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο 
πιθανές παρενέργειες εξ αιτίας της θερμότητας και της 
εξόρυξης μετάλλων.

Το έργο προσδοκά την παράδοση σχεδίων και αναλυτικών 
προδιαγραφών ενός νέου τύπου μονάδας, που έχει σχεδιαστεί 
και λειτουργεί από την έναρξη του έργου ως ένα σύστημα 
συμπαραγωγής θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας και 
ανάκτησης μετάλλων. Ο οριζόντιος στόχος του έργου είναι 
η παροχή νέας ώθησης στην ανάπτυξη της γεωθερμίας στην 
Ευρώπη, μέσω της διερεύνησης των μέχρι τώρα ανεξερεύνητων 
χώρων, με χαμηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL).
Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας 
χάρτης πορείας δραστηριοτήτων πιλοτικών εφαρμογών του 
συστήματος πριν το 2030, καθώς και να έχει ολοκληρωθεί η 
πλήρης εμπορική παραγωγή του πριν το 2050.  


