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Επένδυση στην γεωθερμική ενέργεια της Φθιώτιδας

Υπεγράφη σήμερα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Η σύμβαση, που
υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη και τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας
Ευθύμιο Καραΐσκο, προβλέπει μία δέσμη ενεργειών για την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την
αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας της Φθιώτιδας. Πρόκειται για την υλοποίηση μέρους του
συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για την αξιοποίηση και τις πιθανές επενδύσεις στο
γεωθερμικό δυναμικό ολόκληρης της Στερεάς, κατανοώντας τις δυνατότητες της χρήσης και
αξιοποίησης της γεωθερμίας και τις ευεργετικές επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της οικονομικής
ανάπτυξης της.

Η σύμβαση προβλέπει:
1. Περιγραφή και αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής ενότητας

Φθιώτιδας.
2. Δυνατότητες εκμίσθωσης και αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με το

ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
3. Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας δυνατών επενδύσεων.

Είναι μία μεγάλης σημασίας αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η
οποία μπορεί να αλλάξει τελείως την οικονομική φυσιογνωμία της Περιφέρειας, γιατί η
Γεωθερμία μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεταξύ άλλων εφαρμογών,
στην ανάπτυξη θερμοκηπιακής Γεωργίας, στην τηλεθέρμανση οικισμών και αλλού, δίνοντας
τεράστιες προοπτικές στην συνολικότερη ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργώντας φτηνές
ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις σε πολλές μορφές επενδύσεων, συμβάλλοντας ακόμη, μέσα
από την τηλεθέρμανση, και στη μείωση του κόστους ζωής και της καθημερινότητας των
πολιτών.



Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα σε έναν τομέα που η
χώρα δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς και τόνισε: «Δεν δικαιούμαστε να μην αξιοποιούμε κάθε
δυνατότητα που μας δίνεται. Δε δικαιούμαστε να μην αξιοποιούμε κάθε ανταγωνιστικό μας
πλεονέκτημα. Η γεωθερμία της Φθιώτιδας μπορεί να μας πάει μπροστά. Με τη σημερινή
σύμβαση, αλλά και με κάθε άλλη πρωτοβουλία μας, αποδεικνύεται ότι με κινήσεις θετικές, που
επενδύουν στο μέλλον, μπορούμε όχι μόνο να εξοικονομούμε, αλλά και να δημιουργούμε
πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις και ανάπτυξη. Η σημερινή υπογραφή ανοίγει άλλο ένα
παράθυρο στην Στερεά Ελλάδα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν κλειστό. Επαναπροσδιορίζει
τη σχέση των επενδύσεων και της ανάπτυξης με το περιβάλλον».


