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8o Ανοιχτό Forum του CO2GeoNet:  
Εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε πιλοτικά έργα αποθήκευσης 

CO2 και διεθνής ερευνητική συνεργασία 
 

Ερευνητές από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στη Βενετία στις 9-11 Απριλίου 2013 για να 
προτείνουν µια επιστηµονική προοπτική σχετικά µε τη µελλοντική πορεία της γεωλογικής 
αποθήκευσης του CO2 στην Ευρώπη και να συζητήσουν την πρόοδο µε τους ενδιαφεροµένους.   
Τα πιλοτικά έργα1 έχουν βασικό ρόλο στην πρόοδο της έρευνας σχετικά µε την αποθήκευση του CO2 
στην Ευρώπη, η οποία θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των καινοτόµων στόχων 
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Horizon 2020. Επιπλέον, η σπουδαιότητα των πιλοτικών έργων έχει 
επισηµανθεί για τις στρατηγικές ανάπτυξης που αυτά µπορούν να προσφέρουν, σε µια στιγµή που 
µεγάλα επιδεικτικά έργα2 αντιµετωπίζουν καθυστερήσεις. Τα πιλοτικά έργα θα παράσχουν, επίσης, 
ζωτικές πληροφορίες ώστε να καταστήσουν δυνατή την ευρεία ανάπτυξη της γεωλογικής 
αποθήκευσης του CO2.  
Ο κλιµατολόγος Hervé Le Treut, µέλος της Οµάδας IPCC, εξήγησε ότι τα σχήµατα των κλιµατικών 
αλλαγών που σήµερα παρατηρούνται αντιστοιχούν στις αλλαγές που προβλέφθηκαν από µοντέλα 
πριν από τρεις δεκαετίες. Αυτό καθιστά ακόµη πιο σηµαντική τη δραστηριοποίηση για τη µείωση των 
εκποµπών του CO2. «Η δέσµευση και αποθήκευση του CO2 µπορεί να συµβάλλει κατά 20% των 
απαιτούµενων µειώσεων και σε συνδυασµό µε την παραγωγή ενέργειας από τη βιοµάζα, είναι η µόνη 
διαθέσιµη τεχνολογία αρνητικού άνθρακα3», δήλωσε ο Nick Riley, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
του Προγράµµατος ‘CGS Europe’. 
Δυστυχώς, η χαµηλή τιµή των «πιστώσεων άνθρακα» έχει υπονοµεύσει τις δηµόσιες προσπάθειες για 
την υποστήριξη των επιδεικτικών έργων δέσµευσης και αποθήκευσης του CO2 και έχει αυξήσει την 
αβεβαιότητα στο σχεδιασµό των επενδύσεων. Σ’ αυτήν την κατάσταση, τα πιλοτικά έργα 
αποθήκευσης παραµένουν ο χώρος, όπου οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εργαστούν από 
κοινού και να βελτιώσουν περαιτέρω τις µεθοδολογίες που µπορούν να εφαρµόσουν σε συγκεκριµένα 
                                                
1 Τι είναι ένα πιλοτικό έργο;  
Ένα πιλοτικό έργο αποθήκευσης είναι η έγχυση CO2 σε έναν γεωλογικό σχηµατισµό σε ποσότητα συνήθως µικρότερη 
του 0,1 Mt, µε σκοπό να πραγµατοποιήσει ερευνητικά πειράµατα για τη γεωλογική αποθήκευση του CO2 
2 Τι είναι ένα επιδεικτικό έργο δέσµευσης και αποθήκευσης του CO2 (CCS); 
Ένα επιδεικτικό έργο δέσµευσης και αποθήκευσης του CO2 (CCS) πρέπει να εφαρµόσει την πλήρη αλυσίδα των 
τεχνολογιών για τη δέσµευση, µεταφορά και αποθήκευση του CO2 σε βιοµηχανική κλίµακα αρκετών Mt CO2, σαν ένα 
«σκαλοπάτι» στην εµπορική ανάπτυξη, π.χ. σε µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής ή στη χαλυβουργία 
3 Τι σηµαίνει αρνητικό άνθρακα; 
Αρνητικό άνθρακα σηµαίνει την απόσπαση του CO2 από την ατµόσφαιρα και την αποθήκευσή του. Στο πλαίσιο της 
Δέσµευσης και Αποθήκευσης του CO2 - CCS, αυτό σηµαίνει τη χρήση της βιοµάζας ως καύσιµου (τα φυτά παίρνουν το 
CO2 από την ατµόσφαιρα), τη δέσµευση του CO2 από την καύση της βιοµάζας και την αποθήκευση αυτού του CO2 σε 
έναν γεωλογικό σχηµατισµό, αποµακρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το CO2 από την ατµόσφαιρα. 
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γεωλογικά θέµατα των θέσεων αποθήκευσης: «Κάθε θέση είναι µοναδική και απαιτεί ξεχωριστή 
αξιολόγηση. Οι Ευρωπαίοι ερευνητές αναπτύσσουν εργαλεία και ανταλλάσσουν γνώσεις που θα 
επιτρέψουν την ασφαλή και αξιόπιστη αποθήκευση του CO2 στην Ευρώπη» διαβεβαίωσε η Isabelle 
Czernichowski-Lauriol, Πρόεδρος του CO2GeoNet και Συντονίστρια του Έργου ‘CGS Europe’.           
«Η αποθήκευση του CO2 στο υπέδαφος µπορεί να γίνει, κάτω από συνθήκες και προϋποθέσεις που 
πρέπει να ερευνηθούν, ενός πόρος για το µέλλον», πρότεινε ο Lionel Perrette, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Οικολογίας της Γαλλίας. «Μέσα σ’ αυτήν την προοπτική για το µέλλον, υπάρχει ένας 
σηµαντικός ρόλος για το CO2GeoNet ώστε να εξηγήσει στο ευρύτερο κοινό τι είναι η γεωλογική 
αποθήκευση του CO2 και γιατί πρέπει να επιτύχουµε τον επείγοντα στόχο της αρχικής µείωσης των 
εκποµπών CO2 στην ατµόσφαιρα και στο δεύτερο µισό αυτό του αιώνα να µειώσουµε ακόµη και τις 
συγκεντρώσεις του CO2» πρότεινε ο Manfred Treber από την οργάνωση ‘GermanWatch’.  
Ένα νέο παράδειγµα για τη συµµετοχή του κοινού στην αποθήκευση του CO2 προτάθηκε από τη 
Samuela Vercelli, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του CO2GeoNet: «Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να 
βρεθούν στη θέση να «αποδεχθούν» µια θέση αποθήκευσης. Αν δοθεί η δυνατότητα ώστε οι άνθρωποι 
να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα πλεονεκτήµατα της αποθήκευσης του CO2 και της 
φιλοξενίας µιας θέσης αποθήκευσης, τότε θα έχουν τους δικούς τους λόγους για να το κάνουν. Αντί 
της αναζήτησης της δηµόσιας αποδοχής, θα πρέπει να αναζητηθεί ο διάλογος. Τα πιλοτικά έργα 
αποθήκευσης µπορούν να αποτελέσουν µια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτηθεί η εµπειρία για µια 
προσέγγιση διαλόγου µε το κοινό».  
Πολλοί σύνεδροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός, για το υψηλό επίπεδο των 
παρουσιάσεων, τις ανοιχτές συζητήσεις και τις ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων.        
 
Κάθε χρόνο, το Ανοιχτό Forum του CO2GeoNet προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία για τους ενδιαφεροµένους 
να συναντηθούν και να συναναστραφούν άµεσα µε τη µεγαλύτερη οµάδας ερευνητών της Ευρώπης για τη 
γεωλογική αποθήκευση του CO2. Πάνω από 150 σύνεδροι από περισσότερες από 30 χώρες συµµετείχαν στο 
Forum του 2013. Ακαδηµαϊκοί ειδικοί, ερευνητικά Ινστιτούτα, ηγέτες Βιοµηχανιών, δηµοσιογράφοι του 
Επιστηµονικού χώρου, στελέχη Ρυθµιστικών Αρχών καθώς και Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών, διεθνών οργανισµών και από την κοινωνία των πολιτών συµµετείχαν 
στις δηµόσιες συζητήσεις και τις διαλέξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των τριών ηµερών, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα των εργασιών. Οι παρουσιάσεις θα είναι πολύ σύντοµα διαθέσιµες στην ιστοσελίδα.    
Πλήρεις λεπτοµέρειες για το 8ο Ανοιχτό Forum του CO2GeoNet  είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
www.co2geonet.eu 
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Για το CO2GeoNet 
Το CO2GeoNet είναι ένα Ευρωπαϊκό επιστηµονικό σώµα για τη γεωλογική αποθήκευση του CO2. Σήµερα 
αποτελείται από 13 δηµόσια ερευνητικά ινστιτούτα από 7 Ευρωπαϊκές χώρες και συγκεντρώνει πάνω από 
300 ερευνητές µε διεπιστηµονική εξειδίκευση και εµπειρία, κάτι που είναι απαραίτητο για την  αντιµετώπιση 
όλων των θεµάτων της αποθήκευσης του CO2. Με δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν κοινή έρευνα, 
εκπαίδευση, παροχή επιστηµονικών συµβουλών και πληροφοριών και επικοινωνία, το CO2GeoNet έχει να 
παίξει πολύτιµο και ανεξάρτητο ρόλο για να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική και ασφαλής γεωλογική 
αποθήκευση του CO2. Το CO2GeoNet δηµιουργήθηκε το 2004 ως ένα Δίκτυο Αριστείας στηριζόµενο από 
Πρόγραµµα EC FP6 της Ε.Ε για 5 χρόνια. To 2008, το CO2GeoNet έγινε µια µη κερδοσκοπική ένωση κάτω 
από το Γαλλικό δίκαιο. Από το 2013, η εγγραφή και συµµετοχή µελών στο CO2GeoNet επεκτείνεται χάρη στη 
στήριξη από το  έργο ‘CGS Europe’ του FP7. 
Περισσότερα για το CO2GeoNet στη διεύθυνση www.co2geonet.eu  
Μέλη του CO2GeoNet: 

• GEUS (Δανία) 
• BRGM (Γαλλία) 
• IFPEN (Γαλλία) 
• BGR (Γερµανία) 
• OGS (Ιταλία) 
• URS (Ιταλία) 
• TNO (Ολλανδία) 

• IRIS (Νορβηγία) 
• NIVA (Νορβηγία) 
• SPR Sintef (Νορβηγία) 
• BGS (Ην. Βασίλειο) 
• HWU (Ην. Βασίλειο) 
• IMPERIAL (Ην. Βασίλειο) 

 
Για το Έργο CGS Europe 
Το ‘CGS Europe’ είναι ένα έργο δικτύωσης που φέρνει κοντά την εµπειρία και την εξειδίκευση 34 βασικών 
ερευνητικών ινστιτούτων στο πεδίο της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 από 28 χώρες (24 Ευρωπαϊκά 
κράτη - µέλη και 4 συνδεδεµένες χώρες). Το έργο αυτό, χρηµατοδοτούµενο από το Πρόγραµµα EC FP7 της 
Ε.Ε., βασίζεται στη δικτύωση και την εµπειρία του CO2GeoNet µε τον απώτερο στόχο της παροχής µιας 
ανεξάρτητης, επιστηµονικής, παν-Ευρωπαϊκής πλατφόρµας και πηγή αναφοράς, όπου εθνικοί, Ευρωπαίοι 
και διεθνείς ειδικοί - εµπειρογνώµονες, ινστιτούτα και ρυθµιστικές αρχές µπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
πιο σύγχρονα και επικαιροποιηµένα αποτελέσµατα των µελετών που σχετίζονται µε την αποθήκευση του 
CO2, να µοιράζονται και να ανταλλάσσουν εµπειρίες και ορθές πρακτικές, να συζητούν την εφαρµογή των 
κανονισµών, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες της έρευνας στην αντιµετώπιση των επερχοµένων προκλήσεων 
και να δηµιουργούν νέα έργα.           
Περισσότερα για το ‘CGS Europe’ στη διεύθυνση www.cgseurope.net  
Εταίροι του έργου CGS Europe: 

• CO2GeoNet 
• GBA (Αυστρία) 
• RBINS-GSB (Βέλγιο) 
• SU (Βουλγαρία) 
• UNIZG-RGNF (Κροατία) 
• CzGS (Δηµοκρατία της Τσεχίας) 
• TTUGI (Εσθονία) 
• GTK (Φινλανδία) 
• ΕΚΒΑΑ-IΓΜΕΜ (Ελλάδα) 
• MFGI (Ουγγαρία) 
• GSI (Ιρλανδία) 

• LEGMC (Λετονία) 
• GTC (Λιθουανία) 
• PGI-NRI (Πολωνία) 
• LNEG (Πορτογαλία) 
• GEOECOMAR (Ρουµανία) 
• AGES (Σερβία) 
• SGUDS (Σλοβακία) 
• GEO-INZ (Σλοβενία) 
• S-IGME (Ισπανία) 
• SGU (Σουηδία) 
• METU-PAL (Τουρκία) 

 


