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Περίληψη  

Η ολοένα και αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο έχει κάνει έντονη 

την ανάγκη να ληφθούν δραστικά μέτρα. Οι ενεργειακές επενδύσεις αφορούν διάφορους 

τομείς, όπως την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρισμού, επενδύσεις στον τομέα του 

πετρελαίου, στον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά και στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας, 

διερεύνησης του δυναμικού ΜΚΑ για την υλοποίηση κατάλληλων και βιώσιμων 

ενεργειακών επενδύσεων, με οφέλη τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις χώρες υποδοχής 

των έργων, αλλά και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η παροχή υποστήριξης στους εκάστοτε 

αποφασίζοντες για την επιλογή βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων μέσω του ΜΚΑ, με 

στόχο την ανάδειξη των κατάλληλων ενεργειακών τεχνολογιών που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο αυτών των  επενδύσεων, με βάση πάντα τις ανάγκες και προοπτικές της 

εξεταζόμενης χώρας. 

Στο παραπάνω πλαίσιο έγινε αρχικά αναφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο 

Πρωτόκολλο του Κιότο και τους ευέλικτους μηχανισμούς του. Έμφαση δόθηκε στη παρούσα 

κατάσταση του ΜΚΑ, τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και εν γένει στους 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς αυτών των έργων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η βιώσιμη 

ανάπτυξη ως στόχος του ΜΚΑ, ακολούθησε μια συνοπτική καταγραφή των τεχνολογιών 

βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης, μαζί με μια μέθοδο επιλογής της κατάλληλης τεχνολογίας 

που ικανοποιεί το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα αυτή. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε μια μεθοδολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση της ενεργειακής 

κατάστασης μιας αναπτυσσόμενης χώρας, αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων 

ΜΚΑ. Η μεθοδολογία αυτή που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, βασίζεται στη 

θεωρητική καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης της εκάστοτε χώρας, στη συμπλήρωση 

ενεργειακών στοιχείων για την εξεταζόμενη χώρα με τη βοήθεια ενός «Συγκεντρωτικού 

Πίνακα», στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τοπικούς εμπειρογνώμονες, με τη χρήση ενός 

κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και τέλος τη πραγματοποίηση συμμετοχικού 

συνεδρίου στην υπό εξέταση χώρα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας για το Ισραήλ.    

Λέξεις-Κλειδιά:  

Κλιματική αλλαγή, Πρωτόκολλο του Κιότο, Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, Βιώσιμες 

Τεχνολογίες ΜΚΑ, Ισραήλ. 
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Abstract 

The continuously increasing consumption of energy in entire the world  has made intense  

the need  for drastic measures. The energy  investments concern various sectors, as the 

production and transport of electricity, investments in the sector of oil and natural gas and 

in the sector of Renewable Sources of Energy (RSE). This diplomatic work is implemented in 

the frame of investigating the possibility of implementing viable energy investments, with 

profits so much for the investors, but also for the reception countries of such projects, with 

the simultaneous protection of environment. Aim of this particular diplomatic work, is to 

easy the choice of viable energy investments via CDM, aiming at the appointment of  

suitable energy technologies that will be implemented in the frame of these investments, 

according to the needs and prospects of each country.  

In the above frame, became initially report in the phenomenon of greenhouse and  in the 

Protocol of Kyoto and its flexible mechanisms. Accent was given in the Clean Development 

Mechanism.  Then there was examination of  the present situation that prevails in regard to 

the programs of  CDM, in the running financing programs, but also in general in the 

financing mechanisms of these programs. Then was presented the viable growth as objective 

of CDM, followed by an assembled picture of the technologies that fulfill this purpose, along 

with a method of evaluation of energy needs of each country, and choice of suitable energy 

technologies. Moreover, a methodological approach for the evaluation of the energy 

situation of developing countries in regard to the possibility of implementing CDM projects, 

was presented. This methodology that includes concrete stages, is based on the theoretical 

recording of energy situation of each country, on the completion of energy elements for the 

examined country with the help of "Country Context", in the conduct of interviews with 

local experts, with the use of a questionnaire and finally the realisation of participative 

congress in the country under review, aiming at the concentration of information. At the 

same time is evaluated the contribution of  various technological choices  in the viable 

growth of  country.  Finally, was realised pilot application of proposed methodology for  

Israel.     

Keywords: 

Climate change, Kyoto protocol, Clean development mechanism,  Viable Technologies of 

CDM, Israel.  
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1.1. Σκοπός-Αντικείμενο Διπλωματικής  

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και 

Διοίκησης του τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, 

της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Η ανάθεση του θέματος έγινε από τον κ. Ι.Ψαρρά, Καθηγητή της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &Μηχανικών Η/Υ, του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. 

Η ενέργεια είναι παράγοντας άρρηκτα συνδεδεμένος με την εξέλιξη και την πρόοδο του 

ανθρώπου. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ενέργεια και ο ενεργειακός τομέας γενικότερα, είναι 

ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των λαών 

παγκοσμίως, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την οικονομική και πολιτική ιστορική 

αναδρομή στις διάφορες κοινωνίες. Η συνεχής αύξηση των αναγκών και κατά συνέπεια η 

ολοένα και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, άρχισε να βγάζει στην επιφάνεια μια σειρά 

προβλημάτων. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος της εξάντλησης των ενεργειακών πόρων απαιτεί 

δράσεις για τη σωστή διαχείριση της εξόρυξης, της εκμετάλλευσης και της χρήσης αυτών. Η 

απειλή της καταστροφής του περιβάλλοντος από την άλλη, με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου να αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή, δημιούργησε με τη σειρά του την 

ανάγκη για τη λήψη μέτρων σχετικά με την προστασία αυτού. 

Η ολοένα και αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο έχει αναδείξει την 

ανάγκη για ενεργειακές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν διάφορους τομείς, όπως 

την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου, 

στον τομέα του φυσικού αερίου. Επίσης, η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος 

οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε αλματώδη άνοδο των επενδύσεων στον τομέα των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Τα παραπάνω αποτελούν αντιπροσωπευτικά και μόνο παραδείγματα ενός πλήθους 

προβλημάτων που σχετίζονται με την ενέργεια, τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο 

άνθρωπος και να βρει διεξόδους και τρόπους ώστε να μπορέσει να τα διαχειριστεί με τον 

καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Έτσι δημιουργήθηκε ο Μηχανισμός 

Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ), ο οποίος στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, παρέχει τη 

δυνατότητα τόσο υλοποίησης ενεργειακών επενδύσεων από τις αναπτυγμένες χώρες, όσο 

και της βιώσιμης ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, με ταυτόχρονη προστασία του 

περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 



 

Διπλωματική Εργασία  

Σελίδα 12 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς του ΜΚΑ στην 

ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, με την 

εφαρμογή μιας κατάλληλα προσαρμοσμένης και απλής μεθοδολογίας. Στο παραπάνω 

πλαίσιο πραγματοποιείται επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης των έργων του ΜΚΑ, 

τόσο βάση της γεωγραφικής τους κατανομής ανά τον κόσμο, του τομέα δραστηριότητάς 

τους, αλλά και βάση των ποσοτικών αποτελεσμάτων που αναμένεται αυτά να αποδώσουν. 

Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση των κύριων χρηματοδοτικών μηχανισμών, αλλά και των 

προγραμμάτων του ΜΚΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η καταγραφή αυτή έχει ως στόχο τη 

παρουσίαση της προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την υλοποίηση 

έργων του ΜΚΑ, τη καταγραφή των εμποδίων που εμφανίζονται στην υλοποίηση αυτών 

των έργων, αλλά και την παρουσίαση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του κάθε 

μηχανισμού χρηματοδότησης, ώστε να επιλέγεται κάθε φορά ο κατάλληλος βάση των 

αναγκών του εκάστοτε έργου.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μην περιοριστεί στη καταγραφή των όποιων 

δυσκολιών, αλλά να συμβάλει στην, σωστή και χωρίς καθυστερήσεις, επιλογή της 

κατάλληλης ενεργειακής τεχνολογίας που θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός 

έργου του ΜΚΑ στην εκάστοτε χώρα. Αρχικά, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι 

τεχνολογίες βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης και στη συνέχεια αναπτύσσεται μια 

μεθοδολογία αξιολόγησης της ενεργειακής κατάστασης μιας αναπτυσσόμενης χώρας, 

αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων ΜΚΑ. Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί ένα 

αρκετά καλό εργαλείο για τη πρώτη αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης μιας χώρας, 

αφού μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου των πιθανών επενδυτών, όσο αφορά 

την εύρεση των κατάλληλων έργων στο πλαίσιο του ΜΚΑ, βάση των αναγκών της χώρας. 

Βοηθάει, επίσης, και στην γενικότερη αξιολόγηση της χώρας και της περιοχής που 

ενδεχομένως να υλοποιηθεί κάποιο έργο ΜΚΑ. Αναλύεται, δηλαδή, το κοινωνικό, 

οικονομικό και ενεργειακό περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο. Το γεγονός αυτό 

βοηθάει και στην πιθανή υπερπήδηση των εμποδίων. Επιπλέον, η χρήση της μεθοδολογίας 

αξιολόγησης, είναι κατάλληλη και για τις χώρες που θα υποδεχτούν πιθανά έργα του ΜΚΑ, 

καθώς βοηθάει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που θα 

προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. Ακόμη, μέσα από αυτή την μεθοδολογία 

εξετάζεται η συμβολή των διαφόρων έργων στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 
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1.2. Διαδικασία Πραγματοποίησης Διπλωματικής Εργασίας  

Για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Οκτωβρίου 2006 – Σεπτεμβρίου  2007, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία, όπου 

συνίσταται από έξι φάσεις. Οι συγκεκριμένες φάσεις απεικονίζονται συνοπτικά και στο 

Σχήμα 1.2.1. 

 1Η Φάση:  Επισκόπηση της Υπάρχουσας Κατάστασης  ΜΚΑ 

Στη φάση αυτή έγινε παρουσίαση των βασικών χρηματοδοτικών μηχανισμών του ΜΚΑ, 

συγκεκριμένα αναλύονται ο Build Operate Transfer ( BOT), η Χρηματοδότηση μέσω τρίτων, 

οι Συμβάσεις  παραχώρησης, και ο μηχανισμός των Κοινοπραξιών. Στη συνέχεια έγινε 

καταγραφή των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΜΚΑ που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, όπως το πρόγραμμα  “CERUPT” της ολλανδικής κυβέρνησης, αλλά και των 

βασικών χρηματοδοτικών φορέων, όπως η τράπεζα «Rabobank, και η  Παγκόσμια Τράπεζα. 

Τέλος έγινε καταγραφή της παρούσας κατάστασης των έργων του ΜΚΑ, τόσο βάση της 

γεωγραφικής τους κατανομής ανά τον κόσμο, του τομέα δραστηριότητάς τους, αλλά και 

βάση των ποσοτικών αποτελεσμάτων που αναμένεται να αποδώσουν. 

 2Η Φάση: Ανάλυση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης ως στόχο του ΜΚΑ 

Στη φάση αυτή παρουσιάστηκε η βιώσιμη ανάπτυξη ως στόχος του ΜΚΑ. Παρατηρήθηκε 

μια δυσκολία ταυτόχρονης ικανοποίησης της ανάγκης της χώρας υποδοχής για βιώσιμη 

ανάπτυξη, και της αναπτυγμένης χώρας για μείωση των εκπομπών της. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε μια συγκεντρωμένη εικόνα των τεχνολογιών Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης, 

και ταξινόμησή τους σύμφωνα με τις ενεργειακές υπηρεσίες που βοηθούν να παραδώσουν. 

Τέλος παρουσιάζεται μια μέθοδος αξιολόγησης των ενεργειακών αναγκών της εκάστοτε 

χώρας, και επιλογής της κατάλληλης ενεργειακής τεχνολογίας βάση των αναγκών της 

χώρας.  

 3Η Φάση: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής 

βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων μέσω του ΜΚΑ σε μια αναπτυσσόμενη χώρα  

Στη φάση αυτή παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία αξιολόγησης της ενεργειακής κατάστασης 

μια χώρας, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, ενός «Συγκεντρωτικού Πίνακα», και με την 

θεωρητική καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης της εκάστοτε χώρας. Βάση της 

ενεργειακής κατάστασης της χώρας, επιλέγονται οι κατάλληλες τεχνολογίες που θα 

συμβάλλουν στη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα αξιολογείται η 

συμβολή των τεχνολογιών που επιλέχτηκαν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τη μεθοδολογία αυτή 
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καλείται να εφαρμόσει ένας ειδικός εμπειρογνώμονας που έχει μελετήσει τα στοιχεία της 

εκάστοτε χώρας. Για αυτό το ερωτηματολόγιο και ο «Συγκεντρωτικός Πίνακας», 

συνοδεύονται από ένα κείμενο με αναλυτική περιγραφή των στοιχείων της χώρας.  

 4Η Φάση: Πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας για τη περίπτωση του  Ισραήλ 

Στη φάση αυτή έγινε πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας για το Ισραήλ. Ασχοληθήκαμε με 

την ενεργειακή κατάσταση του Ισραήλ και το βαθμό διείσδυσης του ΜΚΑ στη χώρα, στα 

πλαίσια της παραπάνω μεθοδολογίας. Συμπληρώθηκε τόσο ο «Συγκεντρωτικός Πίνακας», 

όσο και το ερωτηματολόγιο για το Ισραήλ, και ακολούθησε θεωρητική περιγραφή της 

ενεργειακής κατάστασης της χώρα. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των γεωγραφικών, 

οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων του Ισραήλ, καταγραφή των ενεργειακών 

εξαρτήσεων του Ισραήλ, και των ενεργειακών προτεραιοτήτων της χώρας. Τέλος 

παρουσιάζεται ο βαθμός διείσδυσης του ΜΚΑ στη χώρα, οι φορείς και οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ, τα έργα που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν άμεσα, και τέλος τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια της υλοποίησης του 

ΜΚΑ στο Ισραήλ. 

 5Η Φάση: Συμπεράσματα-Προοπτικές 

Στη φάση αυτή παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και οι προοπτικές που 

ανοίγονται από την προτεινόμενη μεθοδολογία.  
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Η διαδικασία υλοποίησης της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 1.2.1 Φάσεις Ολοκλήρωσης Διπλωματικής Εργασίας 
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1.3. Δομή Διπλωματικής Εργασίας  

Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, το περιεχόμενο των οποίων 

παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

Το 1ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή, τον στόχο, τις φάσεις και τη δομή της 

εργασίας. 

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Πρωτόκολλο του Κιότο και τους ευέλικτους 

μηχανισμούς του, καθώς  και συνολικά στις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των 

κλιματικών αλλαγών, με έμφαση στο ΜΚΑ. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των βασικών 

χρηματοδοτικών μηχανισμών του ΜΚΑ, των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του 

ΜΚΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και των βασικών χρηματοδοτικών φορέων του ΜΚΑ. 

Παράλληλα γίνεται καταγραφή της παρούσας κατάστασης των έργων του ΜΚΑ, τόσο βάση 

της γεωγραφικής τους κατανομής ανά τον κόσμο, του τομέα δραστηριότητάς τους, αλλά και 

βάση των ποσοτικών αποτελεσμάτων που αναμένεται να αποδώσουν.  

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιώσιμη ανάπτυξη ως στόχος του ΜΚΑ. Παρατηρείται 

μια δυσκολία ταυτόχρονης ικανοποίησης της ανάγκης της χώρας υποδοχής για βιώσιμη 

ανάπτυξη, και της αναπτυγμένης χώρας για μείωση των εκπομπών της. Ακολούθως, 

παρουσιάζεται μια συγκεντρωμένη εικόνα των τεχνολογιών Βιώσιμης Ενεργειακής 

Ανάπτυξης, και ταξινόμησή τους σύμφωνα με τις ενεργειακές υπηρεσίες που βοηθούν να 

παραδώσουν. Τέλος παρουσιάζεται μια μέθοδος αξιολόγησης των ενεργειακών αναγκών της 

εκάστοτε χώρας, και επιλογής της κατάλληλης ενεργειακής τεχνολογίας βάση των αναγκών 

της χώρας.   

Το 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μεθοδολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση της 

ενεργειακής κατάστασης μιας αναπτυσσόμενης χώρας, αναφορικά με τη δυνατότητα 

υλοποίησης έργων ΜΚΑ. Η μεθοδολογία αυτή που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, 

βασίζεται στη θεωρητική καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης της εκάστοτε χώρας, στη 

συμπλήρωση ενεργειακών στοιχείων για την εξεταζόμενη χώρα με τη βοήθεια ενός 

«Συγκεντρωτικού Πίνακα», στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τοπικούς εμπειρογνώμονες, με 

τη χρήση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και τέλος τη πραγματοποίηση 

συμμετοχικού συνεδρίου στην υπό εξέταση χώρα, με σκοπό τη συγκέντρωση επίκαιρης 

πληροφορίας. 

Στο 5ο Κεφάλαιο αφιερώνεται στην πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας για το Ισραήλ, με 

την εφαρμογή κάθε σταδίου της μεθοδολογίας για την περίπτωση του Ισραήλ. 

Συγκεκριμένα, συμπληρώνεται τόσο ο «Συγκεντρωτικός Πίνακας» όσο και το 
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ερωτηματολόγιο για το Ισραήλ, και ακολουθεί μια θεωρητική περιγραφή της ενεργειακής 

κατάστασης της χώρα. Πραγματοποιείται παρουσίαση των γεωγραφικών, οικονομικών και 

κοινωνικών δεδομένων του Ισραήλ, των ενεργειακών εξαρτήσεων του Ισραήλ, και των 

ενεργειακών προτεραιοτήτων της χώρας. Παρουσιάζεται ο βαθμός διείσδυσης του ΜΚΑ στη 

χώρα, οι φορείς και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ, τα έργα που είτε 

βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν άμεσα, και τέλος τα 

πλεονεκτήματα και τα εμπόδια της υλοποίησης του ΜΚΑ στο Ισραήλ. Τέλος παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα και τα προτεινόμενα μέτρα για τη χώρα του Ισραήλ. 

Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη 

διάρκεια πραγματοποίησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και οι προοπτικές 

που ανοίγονται από την προτεινόμενη μεθοδολογία.  
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2.1 Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Πρωτόκολλο του Κιότο 

Το  ενδιαφέρον  για  τις  επιπτώσεις  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  στο παγκόσμιο  

κλίμα  παρουσιάζεται  για πρώτη φορά  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα. Τις  τελευταίες  όμως  

δεκαετίες  του  20ου   αιώνα  το  ενδιαφέρον  αυτό  μετατρέπεται  σε  επιστήμη  η οποία  

μελετά  τις  κλιματικές  αλλαγές. Παρατηρείται μία  σημαντική  προσπάθεια  να  γίνει  

κατανοητή η αλληλεπίδραση  ανάμεσα  στη  συγκέντρωση  των  αερίων  στην ατμόσφαιρα  

και στο παγκόσμιο κλίμα. Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1980  ιδρύεται  η  Διακυβερνητική  

Επιτροπή  για  την  Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Program on Climate Change - 

IPCC), η οποία  επιφορτίστηκε  με  την  υποχρέωση  να παρακολουθεί το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής και να ενημερώνει  τις  κυβερνήσεις. Η  πρώτη  εκτενής  αναφορά  της  

IPCC  δημοσιεύτηκε  το  1990  και  έθεσε  τα  θεμέλια  για  τον αρχικό σχεδιασμό της δομής 

της Παγκόσμιας Σύμβασης  για την  κλιματική  αλλαγή  υπό  την  αιγίδα  των  Ηνωμένων  

Εθνών (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), η  οποία  

υπογράφτηκε  στην  Παγκόσμια  Συνδιάσκεψη  για  το  περιβάλλον  και το  κλίμα, 

γνωστότερη  ως «Διάσκεψη της Γης» (Earth  Summit), και  η  οποία  έλαβε  χώρα  στο  Ρίο 

της Βραζιλίας, τον  Ιούνιο  του  1992. [3,29] 

Ο  αντικειμενικός  στόχος  της  FCCC  είναι  να  σταθεροποιήσει  τις  εκπομπές  των  αερίων  

του  θερμοκηπίου, σε  ένα  επίπεδο  που  θα αποτρέπει  την  επικίνδυνη  αλλαγή του 

κλιματικού  συστήματος . Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, συμφωνήθηκε ότι, με ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το 2000, οι χώρες αυτές θα έπρεπε να υλοποιήσουν εθνικές στρατηγικές με 

στόχο την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στα καταγεγραμμένα το 1990 επίπεδα. Οι 

σχετικές με τις μεθόδους υλοποίησης των δεσμεύσεων αυτών διαπραγματεύσεις 

συνεχίστηκαν σε επόμενες Συνόδους των Συμβαλλομένων Μερών (COPs: Conferences Of 

the Parties). Παρόλα  αυτά,  η  σύμβαση  δεν  συμπεριέλαβε  νομικά  δεσμευτικές  συμφωνίες  

που  θα  υποχρέωναν  τους  συμμετέχοντες  να  περιορίσουν  τις  εκπομπές  των  αερίων  του  

θερμοκηπίου, αλλά  παρείχε  το  πλαίσιο με βάση  το  οποίο θα  τίθεντο  το  θέμα  υπό  

συζήτηση  στο μέλλον. Η  πρώτη  Σύνοδος  των  Μερών (COP1)  έλαβε  χώρα  στο  Βερολίνο  

το  1995. Η  Σύνοδος  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  υπάρχουσες  δεσμεύσεις  δεν  

επαρκούσαν  και  ξεκίνησε  μια  διαδικασία, η  οποία  θα  έθετε  ποσοτικοποιημένα  όρια  

εκπομπών  και  αντικειμενικές  μειώσεις  εκπομπών  εντός  καθορισμένων  χρονικών ορίων. 

Σε  λιγότερα  από  τρία  χρόνια, είχαμε την υπογραφή  του  Πρωτοκόλλου  του  Κιότο,  στο  

τέλος  της  τρίτης  Συνόδου (COP3)  τον  Δεκέμβριο  του  1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας. 

Το  Πρωτόκολλο  του  Κιότο  δεσμεύει  με  νομικά  μέσα  ξεχωριστά  κάθε  Συμβαλλόμενο  

Μέρος  του  Παραρτήματος I  (Annex I Parties)  να επιτύχει  στόχους  για  τη  μείωση  των  
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εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου. Ο  τελικός  στόχος  είναι  η  παγκόσμια  μείωση  των  

επιπέδων  εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου,  τουλάχιστον  κατά  5%  σε  σχέση  με  τα  

επίπεδα  εκπομπών  του  1990 (έτος αναφοράς), κατά  την  περίοδο  2008-2012. Οι υπόλοιπες 

χώρες συμφώνησαν, επίσης, στην μείωση των παραγομένων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, αλλά υπό την αρχή των «κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών» 

(«common but differentiated responsibilities»), δεν ανέλαβαν δεσμευτικές υποχρεώσεις να 

επιτύχουν καθορισμένους στόχους μείωσης εκπομπών.[15]  

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών συνεχίστηκαν για αρκετά έτη, αλλά 

οι αποφάσεις που αφορούσαν σε πληθώρα ζητημάτων, και κυρίως στους μηχανισμούς που 

προέβλεπε το Πρωτόκολλο του Κιότο, παρέμεναν εκκρεμείς. Τελικά το περιεχόμενο των 

αποφάσεων αυτών οριστικοποιήθηκε κατά την 7η διάσκεψη COP, η οποία έλαβε χώρα στο 

Μαρακές. Το προϊόν της διαπραγμάτευσης καθιερώθηκε ως η Σύμβαση του Μαρακές (The 

Marrakech Accord), και παρέχει μια περιεκτική συμφωνία για την ανάπτυξη και τη 

λειτουργία του UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Συγκεκριμένα, η Σύμβαση του Μαρακές καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες για τη 

λειτουργία του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ), οι οποίες αναλύονται περαιτέρω 

μέσω των αποφάσεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΜΚΑ, το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την  επίβλεψη του ΜΚΑ (CDM EB: Executive Board), καθώς και των επερχόμενων 

Διασκέψεων COP. Στις σημαντικότερες αποφάσεις της σύμβασης περιλαμβάνεται και η 

καθιέρωση του Συμβουλίου CDM EB, το οποίο θα φέρει την τελική ευθύνη έγκρισης 

προγραμμάτων ΜΚΑ και έκδοσης Βεβαιωμένων Μειώσεων Εκπομπών (ΒΜΕ) (CER: 

Certified Emission Reduction). 

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο και οι σχετικές αποφάσεις να είναι 

νομικά δεσμευτικές, θα έπρεπε να υπογραφεί τουλάχιστον από το 55% των χωρών του 

Παραρτήματος Ι. Παρόλα αυτά και πριν ακόμα από την έναρξη εφαρμογής του (το 

Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε εφαρμογή στις 16-2-2005 ενενήντα ημέρες μετά την 

υπογραφή του και από τη Ρωσική κυβέρνηση), η Διάσκεψη COP είχε δώσει στο Δυμβούλιο 

CDM ΕΒ την εξουσιοδότηση να προβεί σε δράσεις ενεργοποίησης του μηχανισμού ΜΚΑ, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 

 Η έγκριση – καταχώρηση προγραμμάτων ΜΚΑ, 

 Η πιστοποίηση ανεξάρτητων ελεγκτικών αρχών για έλεγχο των προγραμμάτων ως προς 

τις μειώσεις εκπομπών των αεριών θερμοκηπίου (DOE: Designated Operational Entity), 

 Η εγκαθίδρυση υπηρεσίας καταγραφής έργων ΜΚΑ, 
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 Η έκδοση Βεβαιωμένων Μειώσεων  Εκπομπών (ΒΜΕ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι ένα πρόγραμμα ΜΚΑ χρειάζεται αρκετά χρόνια για 

να αποφέρει πιστοποιητικά ΒΜΕ, στην εμπορική εκμετάλλευση των οποίων αποβλέπουν οι 

επενδυτές, καθώς και ότι η χρονολογία – σταθμός έναρξης της πρώτης περιόδου 

συμμόρφωσης (2008) πλησιάζει, στα πλαίσια των πρόωρων μέτρων για έναρξη 

δραστηριοποίησης παρέχεται ήδη η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών ΒΜΕ, για έργα 

ΜΚΑ τα οποία ενεγράφησαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2000 και 31ης Δεκεμβρίου 2005. [5,17] 

 

2.2 Ευέλικτοι Μηχανισμοί 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ενσωματώνει ορισμένους  ευέλικτους  μηχανισμούς, οι οποίοι  

δίνουν  τη  δυνατότητα  στα  μέλη  να  επιτύχουν  τις  δεσμεύσεις  τους  με  μειωμένο  κόστος. 

Δεδομένου ότι τα αέρια του θερμοκηπίου δεν έχουν σύνορα και οι επιπτώσεις τους αφορούν 

τον κόσμο στο σύνολό του, δεν έχει νόημα, από περιβαλλοντικής άποψης, πού θα 

πραγματοποιηθούν τα έργα μείωσης των εκπομπών. Όμως, επειδή οι επιχειρήσεις και οι 

χώρες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα κόστη των επενδύσεων, έχει 

μεγάλη σημασία, από οικονομικής άποψης, ο τόπος υλοποίησης των συγκεκριμένων 

επενδύσεων.  

Το Πρωτόκολλο έχει θεσπίσει 3 ευέλικτους μηχανισμούς (The Kyoto Mechanisms), που 

έχουν αντικειμενικό σκοπό να μειώσουν σημαντικά το κόστος επίτευξης των στόχων του 

Κιότο. Συγκεκριμένα, οι ευέλικτοι μηχανισμοί επιτρέπουν στις χώρες του Παραρτήματος I 

(Annex I Parties) να εκπληρώσουν μέρος των δεσμεύσεων για τα όρια εκπομπής των αερίων 

του θερμοκηπίου, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αγοράσουν Βεβαιωμένων Μειώσεων 

Εκπομπών, είτε μέσω της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων εκπομπών, είτε επενδύοντας σε 

έργα φιλικά προς το περιβάλλον. [24] 

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κιότο είναι οι εξής :  

 Προγράμματα από Κοινού, ΠΚ (Joint Implementation, JI). 

 Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Εκπομπών, ΔΔΕ (International Emissions Trading, IET).  

 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, ΜΚΑ (Clean Development Mechanism, CDM).  
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2.2.1 Προγράμματα από Κοινού ( Joint Implementation) 

Τα Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ) είναι ένας μηχανισμός, βασισμένος πάνω σε 

προγράμματα, μέσω των οποίων οι χώρες του Παραρτήματος Ι ή οι εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωποί τους μπορούν να αποκτήσουν Μονάδες Μείωσης Εκπομπών - ΜΜΕ, 

(Emission Reduction Units, ERUs), συμμετέχοντας σε δραστηριότητες μείωσης των 

εκπομπών, που θα λάβουν χώρα σε άλλες χώρες του Παραρτήματος Ι. Επιχειρήσεις ή άλλες 

οντότητες σε χώρες με δεσμεύσεις μείωσης εκπομπών μπορούν να μεταφέρουν ή να 

αποκτήσουν ΜΜΕ, επενδύοντας σε προγράμματα που συνεισφέρουν στη μείωση των 

εκπομπών ή που απομονώνουν τον άνθρακα, σε χώρες που έχουν ανάλογες δεσμεύσεις.  

Για να πιστωθούν πλήρως, τα ΠΚ πρέπει να έχουν την αποδοχή όλων των Μερών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, όλα τα Μέρη θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με 

τις οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση και την αναφορά των ετήσιων καταλόγων εκπομπών 

αερίων. Οι συμμετέχοντες στα ΠΚ θα πρέπει να αποδείξουν ότι το έργο θα δημιουργήσει 

μειώσεις εκπομπών που θα ξεπεράσουν εκείνες, οποιουδήποτε σεναρίου αναφοράς. Τέλος, 

τα ΠΚ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τις εγχώριες δράσεις που θα γίνουν από τα 

Μέρη-επενδυτές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

Το άρθρο 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο εξουσιοδοτεί τις χώρες του Παραρτήματος ΙΙ 

(Annex ΙΙ countries) να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. 

Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ή να πωλούν μέρος 

των δικαιωμάτων τους. Τα δικαιώματα αυτά ονομάζονται Εμπορικές Άδειες / Δικαιώματα 

Εκπομπών, ΕΑΕ (Tradable Emissions Permits, TEPs). Μια χώρα, δηλαδή, που εκπέμπει 

λιγότερο από το επιτρεπόμενο όριο εκπομπών, αυτή τη διαφορά μπορεί να τη 

διαπραγματευθεί.  

Η λογική για την καθιέρωση των παραπάνω συναλλαγών έχει να κάνει με το γεγονός, ότι 

από χώρα σε χώρα, το κόστος για την ανάληψη μιας επένδυσης μείωσης των εκπομπών 

αερίων, διαφέρει σημαντικά. Αν οι χώρες, όπου τα κόστη αυτά είναι συγκριτικά 

χαμηλότερα, πειστούν να αναλάβουν ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για 

την επίτευξη των επιθυμητών ορίων, τα συνολικά κόστη θα είναι σημαντικά χαμηλότερα σε 

σχέση με την περίπτωση που κάθε χώρα θα αναλάμβανε αποκλειστικά εγχώριες δράσεις. [35] 

 

2.2.2 Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Εκπομπών 

Στο Άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου του Κιότο παρουσιάζεται η Εμπορία Δικαιωμάτων 

Εκπομπών ως ένας από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου, οι οποίοι 
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θεσπίστηκαν για να βοηθήσουν την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι 

κυβερνήσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου ευέλικτου μηχανισμού, οι χώρες που ανήκουν στο Παράρτημα Ι μπορούν να 

συμμετάσχουν στο διεθνές εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Αυτό σημαίνει ότι οι 

χώρες αυτές έχουν την εξουσιοδότηση να διαπραγματεύονται την αγορά ή την πώληση 

μέρους των δικαιωμάτων τους, με στόχο να επιτύχουν τις δεσμεύσεις που προβλέπει γι’αυτές 

το Πρωτόκολλο του Κιότο. Μία χώρα του Παραρτήματος Ι ή μια εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα και έχει το περιθώριο, βάσει των ορίων που θέτει 

το Πρωτόκολλο του Κιότο, να εκπέμψει επιπρόσθετες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, 

μπορεί να πουλήσει τα δικαιώματα αυτά σε κάποια άλλη χώρα ή εταιρεία του 

Παραρτήματος Ι. Με αυτό τον τρόπο, κάποια χώρα ή εταιρεία η οποία μπορεί να μειώσει τις 

εκπομπές της με χαμηλό κόστος, έχει το δικαίωμα να πουλήσει τις μονάδες μείωσης 

εκπομπών που καρπώνεται σε κάποια άλλη χώρα ή εταιρεία, η οποία πιθανώς να 

αντιμετωπίζει υψηλότερα κόστη μείωσης εκπομπών. Η Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών 

έχει σαν αποτέλεσμα την «αναδιανομή» των επιτρεπόμενων εκπομπών μεταξύ των χωρών 

του Παραρτήματος Ι, καθώς, σε αντίθεση με τους άλλους δύο ευέλικτους μηχανισμούς, δεν 

βασίζεται σε κάποιο έργο μείωσης εκπομπών, αλλά είναι περισσότερο ένας μηχανισμός της 

αγοράς ο οποίος στηρίζεται στη διευκόλυνση της λειτουργίας και αύξησης της 

αποδοτικότητας της αγοράς επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Η Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΔΔΕ) αποτελεί το όχημα, μέσω του οποίου 

μπορούν να πραγματοποιηθούν περιορισμοί στα κόστη. Η δυνατότητα των χωρών με 

υψηλά κόστη ανάληψης δράσεων στο εσωτερικό τους, να αποζημιώνουν τις χώρες που 

παρουσιάζουν χαμηλό οριακό κόστος μείωσης εκπομπών, προκειμένου να αναλάβουν 

επενδύσεις εκεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις εκπομπών αερίων. Η 

δημιουργία αυτού του ιδιότυπου Παγκόσμιου χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης 

δικαιωμάτων εκπομπών, είναι σίγουρο ότι θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της αγοράς, οι 

οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη διαδικασία και να εντείνουν τις προσπάθειες προς 

ανεύρεση περισσότερο αποτελεσματικών μεθόδων μείωσης εκπομπών. [2] 

Από την στιγμή εφαρμογής του Διεθνούς Εμπορίου Εκπομπών, η διαπραγμάτευση σε ΕΑΕ 

μπορεί να λάβει χώρα στα ακόλουθα επίπεδα [2]:  

 Διεθνικό επίπεδο κυβέρνησης προς κυβέρνηση,  

 Εγχώριο επίπεδο, ανάλογα με τα εκάστοτε εσωτερικά προγράμματα που εφαρμόζονται,  
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 Επίπεδο ιδιωτικών οντοτήτων, όπου επιχειρήσεις, ιδιώτες και μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί, μπορούν να λάβουν εξουσιοδότηση από τις κυβερνήσεις τους να 

αγοράζουν και να πωλούν ΕΑΕ. Ωστόσο, η απόλυτη ευθύνη για την επίτευξη του 

επιπέδου εκπομπών ανήκει στις εκάστοτε κυβερνήσεις.  

 

2.2.3 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης  

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) είναι ένα εργαλείο, βασισμένο σε αρχές αγοράς, 

σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Greenhouse Gases, 

GHGs) και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΜΚΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις των 

ανεπτυγμένων κρατών (χώρες Παραρτήματος Ι) να συμμετάσχουν σε έργα με στόχο τη 

μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου στον αναπτυσσόμενο κόσμο (χώρες που δεν 

ανήκουν στο Παράρτημα Ι), όπως η κατασκευή προηγμένων τεχνολογικά και φιλικότερων 

προς το περιβάλλον βιομηχανικών μονάδων, με απώτερο στόχο το κοινό όφελος. Οι 

επιχειρήσεις, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη μείωση εκπομπών με 

χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την περίπτωση που το έργο θα υλοποιείτο στις 

εγκαταστάσεις τους. Παράλληλα, οι αναπτυσσόμενες χώρες επωφελούνται με τη μεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και αποκτούν εφόδια για μια βιώσιμη ανάπτυξη.[37] 

Στο πλαίσιο του ΜΚΑ, οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε επενδύσεις και να 

αγοράσουν Μονάδες Μείωσης Εκπομπών (ΜΜΕ). Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε 

έργα ΜΚΑ εγγυώνται ότι ένα μέρος των πόρων θα κατευθυνθεί στις ευάλωτες 

αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μονάδες μείωσης εκπομπών που προκύπτουν στα πλαίσια ενός 

έργου ΜΚΑ ονομάζονται Βεβαιωμένες Μειώσεις Εκπομπών - ΒΜΕ, (CERs - Certified 

Emissions Reductions). Μια σημαντική παράμετρος του ΜΚΑ, είναι η δυνατότητα επιπλέον 

οφέλους σε όσες χώρες αποφασίσουν να αναλάβουν πρόωρη δράση, μια και οι ΒΜΕ, που 

έχουν επιτευχθεί από το 2000 μπορούν να αποταμιευθούν και να χρησιμοποιηθούν κατά την 

πρώτη περίοδο δέσμευσης. Η μορφή της συμφωνίας μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών και 

των χωρών που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι, είναι η ακόλουθη: 
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Σχήμα 2.2.1: Πλαίσιο Διακυβερνητικής Συμφωνίας 

 

Τα κριτήρια που απαιτούνται για την πιστοποίηση των μονάδων είναι τα εξής: 

 Κάθε μέλος που εμπλέκεται σε ένα έργο πρέπει να είναι εθελοντής συμμετέχων, 

 Τα οφέλη από τις δραστηριότητες περιορισμού των εκπομπών πρέπει να είναι 

πραγματικά, μετρήσιμα και μακροπρόθεσμης προοπτικής, 

 Οι μειώσεις εκπομπών θα πρέπει να είναι επιπρόσθετες σε οτιδήποτε θα συνέβαινε στην 

περίπτωση απουσίας του μηχανισμού. 

 

Οι κυριότεροι αντικειμενικοί στόχοι του ΜΚΑ είναι: 

 Η υποστήριξη των χωρών που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι να πετύχουν στην 

προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, 

 Η υποστήριξη των χωρών του Παραρτήματος Ι, ώστε να εμφανιστούν συνεπείς με τις 

ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
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 Η παροχή βοήθειας στις χώρες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις ραγδαίες 

κλιματικές αλλαγές (νησιωτικά συμπλέγματα, χώρες της Αφρικής), ώστε να 

προσαρμοστούν σε αυτές, 

 Η προώθηση της εφαρμογής καθαρών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

 Η συνεισφορά στην υλοποίηση των στόχων του «UNFCCC» και του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο. 

 

Για να συμπεριληφθεί κάποιο έργο στις διαδικασίες του ΜΚΑ και να πιστωθούν στη χώρα ή 

εταιρεία - επενδυτή οι ΒΜΕ που προκύπτουν από την υλοποίηση του θα πρέπει να 

ικανοποιούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Αυτές είναι: 

 Η χώρα υποδοχής (η χώρα εκτός Παραρτήματος Ι που θα υποδεχθεί το έργο) πρέπει να 

έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, 

 Οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε ένα έργο είτε επενδύοντας, είτε υποδεχόμενες την 

επένδυση, πρέπει να το κάνουν εθελοντικά. Κυρίως η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι 

σύμφωνη με την υλοποίηση του έργου, 

 Το έργο πρέπει να προκαλεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

 Το έργο πρέπει να δημιουργεί πραγματικά, μετρήσιμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στην 

άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, 

 Από τις επενδύσεις του ΜΚΑ αποκλείονται εν γένει οποιεσδήποτε διαδικασίες 

προϋποθέτουν χρήση πυρηνικής ενέργειας, ακόμη και αν αυτές συμβάλλουν στην 

ελάττωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

 Πρέπει να τηρείται η αρχή της επιπροσθετικότητας. Η μείωση εκπομπών που επιφέρει 

κάποιο έργο ΜΚΑ οφείλει να είναι επιπρόσθετη σε αυτήν που θα συνέβαινε απουσία της 

καταγεγραμμένης δραστηριότητας του έργου, 

 Το έργο πρέπει να συνδράμει στην προσπάθεια της χώρας υποδοχής για βιώσιμη 

ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή, η ίδια η χώρα υποδοχής θέτει τα κριτήρια και τις 

μεθόδους για τον προσδιορισμό του επιπέδου συμβολής ενός έργου ΜΚΑ στην βιώσιμη 

ανάπτυξή της. 
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Τέλος, στις 21 Απριλίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την «Linking Directive», 

η οποία συνδέει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών με τους άλλους 

δύο ευέλικτους μηχανισμούς του Κιότο. Πλέον, οι μονάδες που πιστώνονται από τα ΜΚΑ 

έργα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 2005, ενώ οι μονάδες των έργων ΠΚ από το 

2008. Επίσης, ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να καλύψουν μέχρι το 50% του 

ελλείμματος τους από τους ευέλικτους μηχανισμούς και το υπόλοιπο 50% με εγχώριες 

δράσεις. Είναι σαφής, λοιπόν, η έμφαση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη συνεισφορά 

του ΜΚΑ για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων εκπομπών του Πρωτοκόλλου του Κιότο από 

τα κράτη μέλη. Ήδη αρκετά μέλη, όπως η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Ιταλία και η Ιρλανδία 

σκοπεύουν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του ελλείμματος τους με τη χρήση αυτών των 

μηχανισμών. [4] 

 

2.3. Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΜΚΑ 

Μία σειρά από φορείς δραστηριοποιούνται στο τομέα της χρηματοδότησης του ΜΚΑ του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, προσδοκώντας να αποκομίσουν οφέλη. Οι χρηματοδοτικές 

πρωτοβουλίες προέρχονται από ενδοκυβερνητικές δράσεις, τραπεζικούς οργανισμούς, 

ινστιτούτα και διακυβερνητικές συμφωνίες. Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί μπορούν να 

διακριθούν σε κλασικούς και σύγχρονους. Στις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης ανήκουν 

τα τραπεζικά δάνεια, τα ομολογιακά δάνεια και η μίσθωση (leasing). Στον αντίποδα οι 

σύγχρονοι  χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που ακολουθούνται, είναι οι εξής : 

 Build Operate Transfer ( BOT), 

 Χρηματοδότηση μέσω τρίτων (ΧΑΤ),  

 Σύμβαση  παραχώρησης,  

 Κοινοπραξίες.  

Οι δύο πρώτοι κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ενεργειακές επενδύσεις. 

2.3.1 Build Operate Transfer (BOT) 

Ο μηχανισμός αποπληρωμής Build Operate Transfer (BOT) προβλέπει μια κοινοπραξία 

διαφορετικών εταιρειών, οι οποίες αναλαμβάνουν από κοινού τη διεκπεραίωση ενός έργου 

που τους ανέθεσε το κράτος. Η κοινοπραξία αυτών των εταιρειών σχηματίζεται 

αποκλειστικά έως την ολοκλήρωση του έργου, ενώ με το πέρας αυτού η συνεργασία αυτή 

διαλύεται .Ο οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη 
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λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για μια ορισμένη χρονική περίοδο .Κατά τη 

χρονική αυτή περίοδο το έργο εκμεταλλεύεται από τον οργανισμό, ενώ με το πέρας της 

περιόδου το έργο μεταφέρεται στο κράτος. Η δομή του ΒΟΤ είναι η ακόλουθη : 

 

Σχήμα 2.3.1:Δομή του ΒΟΤ 

 

Πίνακας 2.3.1: Τα Στάδια ενός ΒΟΤ Έργου 

Στάδια ενός ΒΟΤ Έργου Επιμέρους Στάδια 

Αναγνώριση  Αναγνώριση έργου  

Προκαταρκτική μελέτη  

Σύσταση κρατικής επιτροπής  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

Προετοιμασία εγγράφων  

Καθορισμός κριτηρίων 

Κοινοποίηση 

Υποβολή προτάσεων  

 

Δημιουργία κοινοπραξιών  

Μελέτη  

Υποβολή προτάσεων  

Ανάπτυξη – Προετοιμασία  

 

Δημιουργία παραχωρησιούχου  εταιρείας  

Υπογραφή επιμέρους συμφωνιών 
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Κατασκευή  

 

 

Λειτουργία  

Μεταφορά  

 

 

Στα πλεονεκτήματα ενός έργου που πραγματοποιείται με το χρηματοδοτικό μηχανισμό 

ΒΟΤ, περιλαμβάνονται : 

 Η μη καταβολή κρατικών κεφαλαίων , 

 Η μετατόπιση των ρίσκων , 

 Η παροχή τεχνογνωσίας, σύγχρονου εξοπλισμού και πρόσβαση σε ισχυρές αγορές , 

 Η εισαγωγή ξένου κεφαλαίου , 

 Η βέλτιστη απόδοση . 

Τα όποια προβλήματα του χρηματοδοτικού αυτού μηχανισμού οφείλονται κατά κύριο λόγο 

στην ίδια του τη φύση. Η ανάληψη κρατικών έργων τον καθιστά ευάλωτο στις όποιες 

πολιτικές επιπλοκές με συνέπεια την επικράτηση κάποιας αστάθειας. Επίσης, οι αλλαγές στη 

νομοθεσία αποτελούν έναν ακόμα ανασταλτικό παράγοντα. Μεγάλος αριθμός των 

συνασπιζόμενων εταιρειών μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να συντηρηθεί οικονομικά 

από τα έσοδα του έργου, στην περίπτωση που αυτά είναι ανεπαρκή .Τέλος, η πληθώρα αυτή 

επιχειρήσεων είναι δυνατόν να έρθει σε διαφωνία για θέματα χρέωσης των εκάστοτε 

υπηρεσιών κάθε μιας .[56] 

Συνοψίζοντας, για να είναι επιτυχές ένα  έργο που κάνει χρήση του ΒΟΤ, θα πρέπει να 

διαθέτει τα εξής στοιχεία : 

 Εφικτό αποτέλεσμα με ικανοποιητικές αποδοχές,  

 Αναγνώριση ρίσκων,  

 Κατάλληλη κατανομή ρίσκων,  

 Ξεκάθαρες και αρμονικές σχέσεις,  
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 Διάθεση συνεργασίας – κοινός στόχος,  

 Ξεκάθαρο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. 

 

2.3.2 Χρηματοδότηση Από Τρίτους (ΧΑΤ) 

Με την οδηγία 93/76 υιοθετήθηκε σε κοινοτικό επίπεδο η Χρηματοδότηση από Τρίτους, ως 

μια νέα στρατηγική πραγματοποίησης επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα(βιομηχανικό, οικιακό, εμπορικό, κλπ.). Η οδηγία αυτή έθεσε ως πρώτη 

προτεραιότητα, με ημερομηνία στόχο την 31/12/1994, τη θέσπιση από τα κράτη μέλη του 

θεσμικού εκείνου πλαισίου και τη λήψη των μέτρων εκείνων, που θα καταστούν δυνατή 

«την εκ μέρους τρίτων χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της εξοικονόμησης ς» Η 

οδηγία, στο άρθρο 4, ορίζει το σύστημα ΧΑΤ, ως ακολούθως: 

«Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως ‘εκ μέρους τρίτων χρηματοδότηση’ η 

συνολική παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, 

εκπαίδευσης και χρηματοδότησης μιας επένδυσης εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με το 

σύστημα εκείνο που εξαρτά την, συνολικά ή εν μέρει, ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 

αυτών μέσω της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας».[21] 

Η ΧΑΤ έργων ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μια ευκαιρία για τον επενδυτή να 

ξεπεράσει το εμπόδιο του απαραίτητου για την επένδυση κεφαλαίου και το ρίσκο που αυτή 

συνεπάγεται και να εγκαταστήσει με επιτυχία έργα ενεργειακής διαχείρισης .Η ορολογία 

που χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού 

διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα (Third Party Financing, Contract Energy Management, 

Performance Contracting, Savings Financing). Τα ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν από 

την επένδυση θεωρούνται ως εισόδημα, το οποίο δικαιολογεί την επένδυση, δηλαδή 

εξυπηρετεί το δεσμευμένο κεφάλαιο και αποπληρώνει το κόστος της συγκεκριμένης 

επένδυσης. Συγκεκριμένα, η ΧΑΤ προσφέρει : 

 Άμεση διάθεση των κονδυλίων επένδυσης χωρίς επιβάρυνση του χρήστη, 

 Ανάληψη μερικώς η εξ ολοκλήρου του επενδυτικού κίνδυνου, μιας και η αποπληρωμή 

της επένδυσης γίνεται βάσει της απόδοσης, 
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 Ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη από τη σύλληψή του επενδυτικού σχεδίου, την 

αξιολόγηση του, την επιλογή προμηθευτών, ως την κατασκευή λειτουργία και 

παρακολούθηση της απόδοσης του έργου, 

 Συνολική διαχειριστική και οργανωτική κάλυψη κατά τις φάσεις αδειοδότησης, 

προμήθειας, κατασκευής και λειτουργίας του έργου . 

Σήμερα, στο αντικείμενο της αγοράς ΧΑΤ συμπεριλαμβάνονται, όλα τα έργα που έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν χρηματορροές αποφευχθέντος κόστους, ή νέες εισροές λόγω 

πωλήσεων ως αποτέλεσμα επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες. Οι τομείς εφαρμογής της 

ΧΑΤ περιλαμβάνουν:  

 ΑΠΕ, 

 Αποδοτική χρήση-εξοικονόμηση ενέργειας, 

 Εναλλακτικές συμβατικές πηγές ενέργειας, κυρίως συμπαραγωγή και τηλεθέρμανση, 

 Περιβαλλοντική διαχείριση, κυρίως επεξεργασία βιομηχανικών και αστικών 

αποβλήτων, 

 Παροχή και διαχείριση νερού, κυρίως έργα αφαλάτωσης . 

Η συμμετοχή δύο μερών συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της ΧΑΤ. Τα δύο μέρη είναι : 

 Η Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, ΕΠΕΥ (Energy Services Companies, 

ESCOs), η οποία δρα ως ανάδοχος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του 

έργου και συνεπώς αναλαμβάνει όλους τους εγγενείς τεχνικούς και οικονομικούς 

κινδύνους . 

 Ο καταναλωτής ενέργειας (χρήστης ΧΑΤ), ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης των νέων 

εγκαταστάσεων, στις οποίες εκτελείται η επένδυση . 

Τα πλεονεκτήματα της ΧΑΤ είναι τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά . Στα τεχνικά 

πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται : 

 Εμπειρία  της εταιρείας σε τεχνικά και οικονομικά θέματα, 

 Ο επενδυτής δεν αναλαμβάνει τεχνικές ευθύνες, 

 Μικρότερο κόστος αγοράς εξοπλισμού, 

 Προσφορά πακέτου υπηρεσιών . 
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Όσον αφορά τα οικονομικά πλεονεκτήματα αυτά είναι : 

 Απουσία επένδυσης από τον επενδυτή, 

 Τα διαθέσιμα κεφάλαια επενδύονται σε άλλους τομείς, 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, 

 Ο εξοπλισμός περνάει τελικά στον επενδυτή, ουσιαστικά χωρίς κόστος, 

 Βελτιώνεται η χρηματοοικονομική εικόνα του χρήστη και ειδικότερα η σχέση ιδίων 

κεφαλαίων προς ξένα με αποτέλεσμα την αύξηση της πιστοληπτικής του ικανότητας, ενώ 

παράλληλα αποφεύγεται η επιβάρυνση του ισολογισμού με επιπρόσθετα πάγια και 

ουσιαστικά επιτυγχάνεται εξισορρόπηση στη σχέση κρίσιμων μεγεθών του ισολογισμού 

της επιχείρησης π.χ. υποχρεώσεις προς τράπεζες (μειούμενες), χρεωστικοί τόκοι 

(μειούμενοι), κ.λπ, 

 Παρέχεται εγγύηση του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και διασφάλιση του 

βαθμού διαθεσιμότητας του σταθμού συμπαραγωγής ή παραγωγής 

ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας και αντίστοιχη συνάρτηση του οικονομικού 

ανταλλάγματος του Φορέα ΧΑΤ από το βαθμό εκπλήρωσης των εγγυήσεων αυτών. 

Παράλληλα, με το βασικό νόμο πλαίσιο για την ΧΑΤ, προωθούνται ρυθμίσεις, οι οποίες 

θα παρέχουν κίνητρα υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και άλλων διευκολύνσεων στους 

Φορείς ΧΑΤ. 

Εκτός, όμως, από την πλειάδα αυτή των προτερημάτων η χρηματοδότηση ενεργειακών 

έργων μέσω τρίτων έχει και ορισμένα μειονεκτήματα που αφορούν τόσο τον τεχνικό όσο και 

τον οικονομικό τομέα . 

 Διαφορές προβλέψεων-αποτελεσμάτων, 

 Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από την αναμενόμενη, 

 Εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι τιμές των καυσίμων, 

 Εξάρτηση από τη λειτουργία της επιχειρησιακής μονάδας . 

Παρά τα όποια μειονεκτήματα της η XAT είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος, 

καθώς τα προτερήματα που προσφέρει είναι ασύγκριτα περισσότερα από τα μειονεκτήματα 

της .Ο διακανονισμός αποπληρωμής αποτυπώνεται στη σύμβαση μεταξύ των δύο μερών .Οι 

συνηθέστεροι τρόποι αποπληρωμής, κατά σειρά προτίμησης εφαρμογής παρουσιάζονται 

στη συνέχεια . 
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Συμμετοχή στα εξοικονομούμενα: Οι ακαθάριστες χρηματορροές που δημιουργούνται από 

την επένδυση είτε ως αποφευχθέν κόστος, είτε υπό τη μορφή πωλήσεων καταμερίζονται 

μεταξύ του αναδόχου και του χρήστη. Ο καταμερισμός υπολογίζεται σε ποσοστά και 

κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50/50 και 80/20 (το 80% των χρηματορροών απολαμβάνει ο 

ανάδοχος). Η συνήθης διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ετών. 

Αν δεν υπάρξουν κέρδη από την επένδυση το συνολικό κόστος της επένδυσης θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση τα κέρδη που επιτυγχάνονται είναι 

μικρότερα των αναμενομένων .   

Εγγυημένη εξοικονόμηση: Αποτελεί έναν εναλλακτικό διακανονισμό ως προς τη ΧΑΤ και 

είναι ο πλέον εύκολα αντιληπτός. Ο χρήστης πληρώνει στον ανάδοχο συγκεκριμένο 

προσυμφωνημένο ποσό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχει όμως εγγύηση του 

αναδόχου ως προς τα κέρδη και η οποία συνδέεται άμεσα με τις χρηματορροές που 

δημιουργεί η επένδυση. Συγκεκριμένα η καθαρή χρηματορροή δεν μπορεί να είναι 

αρνητική, δηλαδή η ροή που δημιουργείται είτε ως καθαρό εισόδημα από πωλήσεις είτε ως 

αποφευχθέν κόστος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το προσυμφωνημένο ποσό που 

εισπράττει ο ανάδοχος . 

 Καθολική αποπληρωμή: Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος εισπράττει το 100% των 

ακαθάριστων χρηματορροών, που δημιουργεί η επένδυση, είτε μέχρι να αποπληρωθεί το 

επενδυμένο κεφάλαιο και τα κέρδη της εταιρείας ΧΑΤ, είτε μέχρι να λήξει η σύμβαση .Οι 

συμβάσεις αυτού του τύπου συνήθως έχουν μικρότερη διάρκεια απ΄ αυτές των από 

κοινού κερδών, περίπου πέντε έτη .Αν κατά τη λήξη της σύμβασης δεν έχει αποπληρωθεί 

στο 100% η επένδυση, το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον ανάδοχο .[6] 

2.3.2.1 Παρούσα Κατάσταση  

Εδώ και αρκετά χρόνια στις ΗΠΑ αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βρετανία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, κ.λπ.), λειτουργούν ΕΠΕΥ ως αυτοτελείς φορείς 

παροχής υπηρεσιών ΧΑΤ και πραγματοποιούν ενεργειακές επενδύσεις σε έργα 

εξοικονόμησης ενέργειας, υποκατάστασης καυσίμων, ενεργειακής απόδοσης, 

συμπαραγωγής, παραγωγής ηλεκτρικής-θερμικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, ΑΠΕ, 

κλπ. Σημειώνεται ότι, και στην ΚΥΑ 21475/4707/1998 για τον «Καθορισμό μέτρων και 

διαδικασιών για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/76/ΕΕ του Συμβουλίου 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13/09/1993», το άρθρο 8 προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 

ΧΑΤ για την πραγματοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια ή κτίρια του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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Μία ακόμη πρωτοβουλία της ΕΕ που προωθείται και αναμένεται να αλλάξει το τοπίο τα 

χρόνια που έρχονται είναι η σχετική οδηγία για την ανάπτυξη των ΕΠΕΥ. Η οδηγία αυτή θα 

παρέχει κίνητρα σε ιδιωτικές εταιρίες για να δραστηριοποιηθούν ως ΕΠΕΥ, κάνοντας, 

μεταξύ άλλων, χρήση του θεσμού της Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ). Παράλληλες 

ρυθμίσεις προωθούνται και στην Ελλάδα, αν και με σημαντική καθυστέρηση. Σκοπός των 

ρυθμίσεων που προωθούνται, είναι η συμμόρφωση με την οδηγία 93/76, για την εισαγωγή 

στην Ελλάδα του θεσμού ΧΑΤ στον τομέα των ενεργειακών επενδύσεων, καθώς και η άρση 

αντικινήτρων και νομικών εμποδίων που υφίστανται στο τεθειμένο δίκαιο και που θα 

δρούσαν κατά τεκμήριο αποτρεπτικά στην υιοθέτηση του από τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Παράλληλα, η εισαγωγή της ΧΑΤ εντάσσεται αρμονικά στο θεσμικό πλαίσιο του Ν.2773/99 

για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να λειτουργήσει ομαλά και με 

ασφάλεια στο υφιστάμενο πλαίσιο και υπό την εποπτεία των θεσμοθετημένων οργάνων. Ο 

θεσμός ΧΑΤ προβλέπεται, λόγω της  ευελιξίας του, να λειτουργήσει ως εναλλακτικός 

μηχανισμός χρηματοδότησης, για την εκτέλεση ενεργειακών επενδύσεων με κινητοποίηση 

ιδιωτικών κεφαλαίων, σε αντίθεση με τις δημόσιες ενισχύσεις που παρέχονται από τα ΚΠΣ 

και τον Αναπτυξιακό Νόμο και απευθύνεται σε μικρή συμπαραγωγή και σε επενδύσεις 

μεσαίας κλίμακας στοχεύοντας στην ενθάρρυνση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, 

στην προώθηση έργων που αφορούν την αναβάθμιση ή εγκατάσταση  νέου παραγωγικού – 

ενεργειακού εξοπλισμού, στην εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και  στην ανάπτυξη και 

αξιοποίηση των ΑΠΕ. [22] 

 

2.3.3 Σύμβαση Παραχώρησης  

Ο όρος «παραχώρηση» σημαίνει «την ιδιοκτησία» ή αυτό που στη κοινή νομοθεσία  

περιγράφεται σαν «free-hold interest». Είναι μια ρύθμιση με την οποία στον ιδιωτικό τομέα 

χορηγείται το δικαίωμα να αναπτύξει ένα έργο δημόσιας υποδομής. Το σύστημα 

παραχώρησης έχει μετασχηματιστεί με βάση τις ανάγκες των σύγχρονων διεθνών 

εμπορικών συναλλαγών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης 

Σύμβασης Παραχώρησης, παρατίθενται παρακάτω :  

 Παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα σ΄αυτόν που παραχωρεί (concessionaire) να 

αναλάβει τις διαδικασίες σε μια δεδομένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων άλλων 

βοηθητικών διαδικασιών μέσα σε μια ορισμένη χρονική διάρκεια με δυνατότητα 

ανανέωσης, 
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 Ο «παραχωρητής» έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα να διαχειριστεί το έργο, χωρίς 

παρέμβαση από την κυβέρνηση της χώρας όπου πραγματοποιείται το έργο, 

 Καθορίζει τη σαφή έναρξη, εργασία και άλλες υποχρεώσεις, 

 Περιλαμβάνει ένα απλουστευμένο φορολογικό σύστημα που επιτρέπει στον 

παραχωρητή να αποσβήσει αποτελεσματικά τις επενδύσεις του εντός μιας λογικής 

χρονικής περιόδου,  

 Η τιμολόγηση τίθεται πάντα από τον παραχωρητή αλλά, με κυβερνητική επίβλεψη,  

 Η τακτοποίηση μιας διαφωνίας γίνεται συνήθως από την ειδική διαιτησία, σύμφωνα με 

τους νόμους της χώρας υποδοχής, αλλά και του διεθνούς δίκαιου, 

 Υφίσταται η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας, σε  εξαιρετικές όμως περιπτώσεις.  

Το σύστημα παραχώρησης έχει τροποποιηθεί πρόσφατα ώστε να προσαρμοστούν σ’αυτό 

διάφοροι τύποι έργων, με σημαντική μείωση της κυβερνητικής συμμετοχής. Είναι 

ενδεχομένως μια από τις ελκυστικότερες επιλογές για έργα ΜΚΑ, δεδομένου ότι επιτρέπει  

στον ιδιωτικό τομέα να ελέγχει την ανάπτυξη και τη διαχείριση του έργου, με την ελάχιστη 

δυνατή κυβερνητική παρέμβαση.  

Μερικά από τα μειονεκτήματα του μηχανισμού είναι : η μη-απαλλοτρίωση, ο 

επαναπατρισμός της επένδυσης/εισοδήματα και οι ελεύθερες εισαγωγές χωρίς  δασμούς. 

Παράλληλα, ο ξένος ιδιώτης επενδυτής μπορεί να λάβει τις μέγιστες κυβερνητικές εγγυήσεις 

για την ασφάλεια των επενδύσεων του, στην πράξη η κυβέρνηση έχει τρόπους να επιφέρει 

αλλαγές στη συμφωνία.  

Οι μη-συναινετικές τροποποιήσεις των συμφωνιών οικονομικής ανάπτυξης, μπορούν να 

προκύψουν από :  

 Κυβερνητικά μονομερή μέτρα που λαμβάνονται στο βωμό του δημόσιου συμφέροντος. 

 Μια θεμελιώδης αλλαγή των περιστάσεων που καθιστούν την εκτέλεση της συμφωνίας 

αδικαιολόγητα επιζήμια . 

Παραδοσιακά, οι ξένοι ιδιώτες επενδυτές προσπαθούν να προστατευθούν με τη παρεμβολή 

προτάσεων σταθεροποίησης, και την επιλογή κατάλληλων προτάσεων νόμου και προτάσεων 

διαιτησίας. Η πρόταση σταθεροποίησης στοχεύει να προστατεύσει τους αρχικούς 

συμβατικούς όρους από μελλοντικές νομοθετικές αλλαγές, στο κράτος που φιλοξενείται το 

έργο, το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο από την άποψη της φορολογίας, των 
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περιβαλλοντικών  ελέγχων και άλλων ρυθμιστικών θεμάτων. Η επιλογή  πρότασης νόμου, 

στοχεύει συνήθως στην υποβολή της συμφωνίας σε κάποιο άλλο νόμο (συνήθως διεθνές 

δίκαιο ή γενικές αρχές του νόμου), εκτός από τους νόμους του κράτους που φιλοξενεί το 

έργο. Η πρόταση διαιτησίας στοχεύει συνήθως στην επιλογή ενός ουδέτερου φόρουμ για την 

επίλυση των διαφωνιών, που μπορούν να προκύψουν από τη συμφωνία.  

 

2.3.4 Συμφωνίες  Κοινοπραξίας   

Η «κοινοπραξία» είναι μια επιχειρησιακή ρύθμιση στην οποία δύο ή περισσότερα 

συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Αν και 

υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές των κοινοπραξιών, είναι γενικά ένας δημοφιλής 

μηχανισμός, καθώς μπορούν να συνεργαστούν εταιρείες με λιγοστούς οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους για την υλοποίηση ενός έργου. Η σύμβαση που υπογράφουν τα 

συμβαλλόμενα μέρη, εξηγεί τους όρους της ένωσης των επιχειρήσεων, ειδικά τις  οικονομικές 

υποχρεώσεις κάθε συνεργάτη και το τρόπο διανομής του κέρδους. Στον τομέα της ενέργειας, 

οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής βλέπουν τα έργα των κοινοπραξιών σαν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων τους, με τη  συνακόλουθη 

προοπτική μεταφοράς και τεχνογνωσίας.[57,34] 

Μερικά από τα  πλεονεκτήματα του μηχανισμού αυτού για τους ιδιώτες επενδυτές είναι:  

 Υλοποίηση ενός προγράμματος  σε μια μορφή που είναι συμβατή με τις κυβερνητικές 

πολιτικές, 

 Ελαχιστοποίηση του πολιτικού κινδύνου,  

 Δυνατότητα φορολογικών και άλλων κινήτρων, 

 Βελτίωση της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας των συνθηκών λειτουργίας,  

Μερικά από τα  πλεονεκτήματα του μηχανισμού για  τη χώρα υποδοχής  είναι : 

 Μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα υποδοχής, 

 Μεγιστοποίηση της εθνικής κυριαρχίας. 

Μερικά από τα  μειονεκτήματα του μηχανισμού για τους ιδιώτες επενδυτές είναι:  

 Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, 

 Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας,  
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 Κίνδυνος αντιγραφής της τεχνογνωσίας της επιχείρησης.  

Μερικά από τα μειονεκτήματα του μηχανισμού για  τη χώρα υποδοχής  είναι: 

 Ανάγκη συμμετοχής στο επενδυτικό κεφάλαιο, 

 Ανάληψη επιχειρησιακών ρίσκων,  

 Ανάγκη παροχής φορολογικών κινήτρων. 

 

2.4 Χρηματοδοτικά Προγράμματα του ΜΚΑ 

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία του ΜΚΑ δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη, έχουν 

αναπτυχθεί αρκετές πρωτοβουλίες για την χρηματοδοτική ενίσχυση των ενεργειακών έργων 

που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΜΚΑ. Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι οι 

ακόλουθες [7]:  

 Διεθνή προγράμματα για την χρηματοδότηση έργων ΜΚΑ, όπως της Prototype Carbon 

Fund (180 εκατ. $), της Community Development Carbon Fund (100 εκατ. $) και της 

World Bank Bio-Carbon Fund (100 εκατ. $),  

 Κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως της CERUPT (Ολλανδία), το CDM/JI 

Pilot Program (Φινλανδία), το International Climate Investment Program (Σουηδία) και 

το JI/CDM Procurement Program (Αυστρία), 

 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Τράπεζες, όπως της Rabobank (Ολλανδία), της 

Japanese Bank of Industrial Cooperation (Ιαπωνία – 4 δις. γιέν) και της Development 

Bank of Japan (Ιαπωνία – 3 δις. γιέν), 

 Προγράμματα διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως της World Bank – 

Netherlands Clean Development Facility (70 Εκατ. Ευρώ) και της IFC Netherlands 

Carbon Facility (44 Εκατ. Ευρώ), 

 Διμερείς Συμφωνίες, όπως της Καναδική Κυβέρνηση με Κολομβία και Χιλή, της 

Ολλανδική Κυβέρνηση με Βολιβία, Κολομβία, Ουρουγουάη και Εκουαδόρ και της 

Δανέζικη Κυβέρνηση με Μαλαισία και Κίνα.  

Πιο συγκεκριμένα:  

Το Πρότυπο Ταμείο Άνθρακα-ΠΤΑ (Prototype Carbon Fund-PCF) προωθήθηκε από την 

Παγκόσμια Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2000 με σκοπό να ενισχύσει την αποτελεσματική 
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υλοποίηση έργων μέσω των μηχανισμών ΜΚΑ και ΠΚ. Μέχρι σήμερα, ο Καναδάς, η 

Φινλανδία, η Ιαπωνία, η Νορβηγία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες καθώς επίσης και 17 εταιρίες 

έχουν προσυπογράψει συμβόλαια της τάξης των 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τον 

Σεπτέμβριο του 2003, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για την αγορά μείωσης εκπομπών για 

δώδεκα δράσεις, ενώ ετοιμάζονται άλλες δεκαεφτά , ώστε να αγορασθούν 43.987 εκατ. τόνοι 

CO2-eq με κόστος 160,2 εκατ. δολάρια. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν 22 έργα ΜΚΑ 

με μείωση εκπομπών 38.871 εκατ. τόνων CO2-eq και κόστος 139,1 εκατ. δολάρια. Η 

οργανωτική δομή του είναι η ακόλουθη : 
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Σχήμα 2.4.1:Οργανωτική Δομή του PCF 

 

Κυριότεροι στόχοι του ΠΤΑ είναι: 

 Η χρηματοδότηση έργων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

 Η δημιουργία τράπεζας γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και 

χρηματοδότηση έργων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

 Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις των 

ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο. [9] 

Οι δραστηριότητες του Ταμείου εκτείνονται από τη Λατινική Αμερική έως την Ευρώπη και 

από την Ασία έως την Αφρική, χρηματοδοτώντας έργα όπως η δημιουργία υδροηλεκτρικού 

σταθμού στη Γουατεμάλα, η διαχείριση αποβλήτων στη Νότιο Αφρική, την Ταϋλάνδη και 
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την Ινδία, η εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Ονδούρα και το Μαρόκο και τα έργα 

αναδάσωσης στη Μολδαβία, ενώ προτίθεται να διεισδύσει και στην αγορά της Ανατολικής 

Ασίας. 

Η ολλανδική κυβέρνηση έχει θεσπίσει και χρηματοδοτεί τα προγράμματα «ERUPT» 

(αναφέρεται στον μηχανισμό ΠΚ) και «CERUPT» (αναφέρεται στον μηχανισμό ΜΚΑ) 

αναθέτοντας τη διαχείρισή τους στην εταιρεία «Senter International». Η εν λόγω εταιρεία 

καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να υποβάλλουν λεπτομερείς μελέτες έργων μείωσης 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θέτει αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την 

αποδοτικότητα των έργων και την αρωγή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και επιλέγει ποια από 

αυτά θα χρηματοδοτήσει, αγοράζοντας στην ουσία, για λογαριασμό της ολλανδικής 

κυβέρνησης, ΜΜΕ και ΒΜΕ. Τα έργα που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται στους τομείς 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υποκατάστασης καυσίμων, των ενεργειακά 

αποδοτικών τεχνολογιών, της αναδάσωσης και της καλύτερης χρήσης γης, καθώς και της 

επεξεργασίας αποβλήτων. Στο πρώτο στάδιο λειτουργίας των προγραμμάτων «ERUPT» και 

«CERUPT» κατατέθηκαν προτάσεις από 80 ενδιαφερόμενους φορείς και προκρίθηκαν 24 

από αυτές προερχόμενες από χώρες όπως η Ινδία, η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς. 

Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών προώθησε το πρόγραμμα «CERUPT» τον Δεκέμβριο του 

2001 για να αποκτήσει ΒΜΕ και ανακοίνωσε την επιλογή 18 έργων με μια συνολική μείωση 

16,5 εκατ. τόνοι CO2-eq τον Μάρτιο του 2003. Πιο συγκεκριμένα, 11 από τα έργα 

προέρχονται από την Κεντρική και Λατινική Αμερική με επιτυγχανόμενη μείωση 7,7 εκατ. 

τόνους CO2-eq και 7 από την Νοτιοανατολική Ασία με επιτυγχανόμενη μείωση 8,8 εκατ. 

τόνους CO2-eq. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως σε έργα βιομάζας, αιολικής ενέργειας, 

γεωθερμίας και ενεργειακής εξοικονόμησης.  

Η τράπεζα «Rabobank» ίδρυσε αρμόδια διεύθυνση για την αγορά και πώληση μειώσεων 

εκπομπών σε αναπτυσσόμενες χώρες τον Ιανουάριο του 2003. Τους επόμενους 18 μήνες η 

τράπεζα θα συνάψει συμφωνίες για την αγορά μειώσεων εκπομπών για μια σειρά από έργα 

στην Κίνα, Χιλή και Ινδία. [8] 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, τον Ιούλιο του 2003, παρουσίασε το «Community Development 

Fund», ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επενδύσεων σε μικρής κλίμακας 

προγράμματα ΜΚΑ. με κύριο στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης 

δημιούργησε το «BioCarbon» μετά από την υιοθέτηση των κανόνων για την αναδάσωση υπό 

τον ΜΚΑ.  
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Οι κυβερνήσεις της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Φινλανδία, της Γερμανίας, της 

Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας έχουν αναγγείλει τα 

προγράμματα για να αγοράσουν μειώσεις εκπομπών μέσω των προγραμμάτων ΜΚΑ και 

ΠΚ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Φιλανδίας έχει σε εξέλιξη 7 έργα ΜΚΑ. σε περιοχές 

όπως η Κόστα Ρίκα, η Ινδία και η Ζάμπια. Τα έργα αυτά αφορούν στην χρήση βιοαερίου, 

αλλαγή χρήσης γης και μικρών υδροηλεκτρικών.  

Αξιόλογη είναι και η δράση του «Canada’s CDM & JI Office», της επίσημης υπηρεσίας της 

καναδικής κυβέρνησης για τη διαχείριση των έργων μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων. Το 

Γραφείο αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους του Καναδά και 

χρηματοδοτεί έργα τα οποία ανήκουν στους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο και πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα κονδύλια που διαχειρίζεται το 

Γραφείο ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια δολάρια και στόχοι της δραστηριότητάς του είναι: 

 Να ενισχύσει τη δυνατότητα του Καναδά να επωφεληθεί από τις διαδικασίες του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, 

 Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή του Καναδά στο Πρωτόκολλο του 

Κιότο, 

 Να βοηθήσει την καναδική κυβέρνηση στην απόκτηση ΜΜΕ και ΒΜΕ, ώστε να επιτύχει 

τους στόχους και τις δεσμεύσεις της έναντι του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Παρεμφερή δράση εμφανίζουν και άλλοι χρηματοδοτικοί φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν σε 

επενδύσεις των ΠΚ και του ΜΚΑ εξασφαλίζοντας ΜΜΕ και ΒΜΕ για λογαριασμό των 

χωρών του Παραρτήματος Ι. Οι κυριότεροι από αυτούς τους φορείς είναι: 

 The Netherlands Carbon Development Fund με ετήσιο προϋπολογισμό 35 

εκατομμυρίων ευρώ, 

 International Finance Corporation-Netherlands Carbon Facility με προϋπολογισμό 40 

εκατομμυρίων ευρώ, 

 The Andean Development Bank με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων ευρώ, 

 The European Bank for Reconstruction and Development με προϋπολογισμό 100 

εκατομμυρίων ευρώ, 

 Denmark JI.CDM Fund με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ από το 2002 και σε 

ορίζοντα πενταετίας, 
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 Η ασιατική τράπεζα ανάπτυξης έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και έχει διαθέσει ένα 

κεφάλαιο για να βοηθήσει την χρηματοδότηση προγραμμάτων Μ.Κ.Α. στην Ασία. [10] 

 

2.5 Παρούσα Κατάσταση MKA 

Από τη στιγμή που θεσπιστήκαν οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κιότο, έως 

σήμερα, μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στην υλοποίηση ενεργειακών έργων στα πλαίσια 

των τριών ευέλικτων μηχανισμών. Συγκεκριμένα για το ΜΚΑ,  το  Εκτελεστικό Συμβούλιο 

του ΜΚΑ  (CDM Executive Board) έχει καταγράψει 375 έργα ΜΚΑ μέχρι σήμερα( 

Οκτώβριος 2006). Τα έργα αυτά κατανέμονται ως εξής [11] : 

 Με βάση τη χώρα υποδοχής: 

7,20%

20,27%

30,40%1,87%

10,93%

3,73%

2,67%

3,20%

1,87%

17,87%
Κίνα  7,20%
Βραζιλία  20,27%
Ινδία  30,40%
Κορέα  1,87%
Μεξικό  10,93%
Χιλή 3,73%
Ονδούρα  2,67%
Μαλαισία 3,20%
Ισημερινός  1,87%
Υπόλοιπες  17,87%

 

Σχήμα 2.5.1: Έργα ΜΚΑ με Βάση τη Χώρα Υποδοχής 

Πηγή:cdm.unfccc.int 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το μεγαλύτερο τμήμα των καταγεγραμμένων 

έργων ΜΚΑ υλοποιούνται στην Ινδία και τη Βραζιλία. 
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 Με βάση ετήσιες Βεβαιωμένες Μειώσεις Εκπομπών (ΒΜΕ) ανά χώρα υποδοχής 

41%

16%

13%

12%

5%

2%

2%

2%

1%

6%
Κίνα  40,74%
Βραζιλία  16,30%
Ινδία  12,64%
Κορέα  12,16%
Μεξικό  5,09%
Χιλή 2,39%
Αργεντινή 1,94%
Μαλαισία 1,85%
Αίγυπτος  1,17%
Υπόλοιπες  5,74%

 
Σχήμα 2.5.2: Ετήσιες Βεβαιωμένες Μειώσεις Εκπομπών (ΒΜΕ)  ανά Χώρα Υποδοχής  

Πηγή: cdm.unfccc.int 

 

Οι περισσότερες ΒΜΕ αναμένεται να εκδοθούν από την Κίνα, τη Βραζιλία, τη Δημοκρατία 

της Κορέας και την Ινδία. Τα έργα που γίνονται στην Κίνα είναι μεγάλης κλίμακας και 

οδηγούν στην έκδοση περισσότερων ΒΜΕ, ενώ τα έργα της Ινδίας είναι μικρής κλίμακας 

στην πλειοψηφία τους. Οι χώρες της ΄Απω Ανατολής και η Βραζιλία, και πολύ λιγότερο η 

Χιλή και η Αργεντινή, φιλοξενούν έργα, που θα οδηγήσουν στην έκδοση σχεδόν όλων των 

αναμενόμενων ΒΜΕ. 
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 Με βάση την επενδύτρια χώρα (χώρα Παραρτήματος Ι): 

31,02%

27,01%

10,95%

5,11%

4,74%

4,38%

4,01%

2,92%

2,92%

2,55%

4,38%

Κ. Χώρες  31,02%

Η.Βασίλειο
27,01%
Ιαπωνία  10,95%

Ελβετία  5,11%

Ισπανία  4,74%

Σουηδία  4,38%

Καναδάς  4,01%

Ιταλία  2,92%

Φιλανδία 2,92%

Γαλλία  2,55%

Υπόλοιπες  
4,38%

 
Σχήμα 2.5.3:Έργα με Βάση την Επενδύτρια Χώρα  

Πηγή: cdm.unfccc.int 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα  των έργων ΜΚΑ υλοποιείται 

από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δύο χώρες επέλεξαν να επιτύχουν ένα 

μεγάλο μέρος των στόχων τους για μείωση εκπομπών μέσω έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι Κάτω Χώρες δημιούργησαν το πρόγραμμα CERUPT (Certified Emissions Reduction Unit 

Purchasing Tender), ειδικευμένου στην αγορά ΒΜΕ και στη χρηματοδότηση έργων ΜΚΑ. Οι 

χώρες αυτές προωθούν σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία έργων ΜΚΑ, αξιοποιώντας τις 

στενές σχέσεις τους με πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου λόγω και του αποικιοκρατικού 

παρελθόντος τους.  
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 Με βάση την περιοχή 

9

184
177

5
Αφρική 9

Ασία-Ειρηνικος 
184
Λατινική Αμερική-
Καραιβική 177
Υπόλοιπες   5

 

Σχήμα 2.5.4:Έργα με Βάση την Περιοχή  

Πηγή: cdm.unfccc.int 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα  των  έργων ΜΚΑ εγκαθίστανται στη Νότια Αμερική, ενώ η Αφρική 

παραμένει ουραγός στη υποδοχή έργων ΜΚΑ. 
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 Με βάση την κλίμακα 

54,67%

45,33%
Μεγάλη  54,67%
Μικρή  45,33%

 

Σχήμα 2.5.5: Έργα με Βάση την Κλίμακα 

Πηγή: cdm.unfccc.int 

 

Τα έργα μεγάλης κλίμακας αποτελούν την πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Μαΐου - Ιουνίου 2006 καταγράφηκαν πολλά έργα μεγάλης κλίμακας, ενώ μέχρι το Μάιο του 

2006 το ποσοστό των έργων μεγάλης κλίμακας ως προς το σύνολο των καταγεγραμμένων 

έργων ήταν περίπου 50%. 
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 Με βάση τον τομέα δραστηριότητας  
 

49,17%

14,14%

4,98%

0,60%

24,50%

1,59%

3,98%

1,59%

Ενεργειακή βιομηχανία  
48,61%

Αγροτικός Τομέας  
14,14%

Μη ενεργειακή
βιομηχανία   4,98%

Χημική Βιομηχανία 
0,60%

Διαχείριση αποβλήτων
αποβλήτων 24,50%

Εκπομπές από
παραγωγή-κατανάλωση
HFCs&SF6  1,59%
Εκπομπες από καύσιμα
3,98%

Ζήτηση Ενέργειας  
1,59%  

Σχήμα 2.5.6: Έργα Βάση του Τομέα Δραστηριότητας 

Πηγή: cdm.unfccc.int 

 

Το 48,61% των έργων ΜΚΑ αφορά στην ενεργειακή βιομηχανία, είτε αξιοποιώντας 

ανανεώσιμες είτε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακολουθούν σε ποσοστό τα έργα που 

σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων (24,5%). Η προτίμηση σε έργα παραγωγής 

ενέργειας είναι αναμενόμενη, από τη στιγμή που το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα μεγάλο στις αναπτυσσόμενες χώρες, και αποτελεί 

ζήτημα πρωτευούσης σημασίας για την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, η τεχνογνωσία των 

βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών στον τομέα παραγωγής ενέργειας είναι σημαντική και 

επομένως η μεταφορά και η προσαρμογή της στα δεδομένα του Τρίτου Κόσμου είναι 

ευκολότερη. Τέλος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επομένως οι μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται με 

έργα σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντικότερες. 
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Ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον εφόσον αποτελεί 

ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές χώρες 

του Τρίτου Κόσμου γίνονται αποδέκτες και των βιομηχανικών αποβλήτων των 

ανεπτυγμένων χωρών, λόγω επιεικέστερης νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείρισή τους, τα 

έργα στην κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

Τα έργα που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εκπομπών HFCs, PFCs και SF6 οδηγούν σε 

έκδοση μεγάλης ποσότητας ΒΜΕ, γιατί ένας τόνος των συγκεκριμένων αερίων έχει την ίδια 

επιβλαβή επίδραση στο περιβάλλον όσο 100-20.000 τόνοι CO2. Το ποσοστό των 

συγκεκριμένων έργων είναι μικρό επί του συνόλου, ενώ η συμμετοχή τους στις εκδιδόμενες 

ΒΜΕ είναι πολύ μεγαλύτερη. 

 Βάση των Εθνικών Επιτροπών  

29

30

25

7

Αφρική

Ασία-Ειρηνικος 

Λατινική Αμερική-
Καραιβική
Υπόλοιπες  

 
Σχήμα 2.5.7: Εθνικές Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης  

Προγραμμάτων  ΜΚΑ ανά Περιοχή 

Πηγή: cdm.unfccc.int 

 

Ο αριθμός Εθνικών Αρχών Ελέγχου και Διαχείρισης προγραμμάτων  ΜΚΑ (Designated 

National Authorities-DNA) στην Αφρική δεν υπολείπεται κατά πολύ από τον αντίστοιχο 

των άλλων περιοχών, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, παρόλα αυτά ο αριθμός 

έργων ΜΚΑ στην Αφρική εξακολουθεί να είναι δυσανάλογα μικρός. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στη μόνιμη πολιτική και οικονομική αστάθεια της Μαύρης Ηπείρου, που 

εξακολουθεί να μαστίζεται από πολέμους, κακή διακυβέρνηση και υπερεκμετάλλευση των 

φυσικών της πόρων. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, αν και 
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αναπτυσσόμενες οικονομικά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και οργάνωση, 

διαθέτουν καλύτερες υποδομές και θεσμούς και προωθούν αποτελεσματικότερα τα έργα 

ΜΚΑ.  

 Σενάρια Αναφοράς που έχουν εγκριθεί  

9

11

5

2

4
1

0

0

0

ΕΞΕΝ

Εκπομπές αερίων

ΑΠΕ(Ηλεκτροπαραγωγή)

Αλλαγή Καυσίμου 

Βιομηχανικά αέρια 

ΑΠΕ

ΑΠΕ(μεταφορές)

Δέσμευση Ανθρακα 

ΑΠΕ (θέρμανση)

 

Σχήμα 1.5.8: Σενάρια Αναφοράς που έχουν Εγκριθεί από το  

Συμβούλιο του ΜΚΑ ανά Τομέα 

Πηγή Michaelowa and Hayashi, 2006 
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 Σενάρια Αναφοράς που έχουν απορριφθεί  

29

2

5

3

3

2
3

0

0

ΕΞΕΝ

Εκπομπές αερίων

ΑΠΕ(Ηλεκτροπαραγωγή)

Αλλαγή Καυσίμου 

Βιομηχανικά αέρια 

ΑΠΕ

ΑΠΕ(μεταφορές)

Δέσμευση Ανθρακα 

ΑΠΕ (θέρμανση)

 

Σχήμα 2.5.9: Σενάρια Αναφοράς που έχουν Απορριφθεί από το  

Συμβούλιο του ΜΚΑ ανά Τομέα 

Πηγή Michaelowa and Hayashi, 2006 

 

Όπως γίνεται φανερό, σχεδόν η μια από τις τέσσερις μεθοδολογίες σεναρίων αναφοράς για 

τα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας έχει απορριφθεί από το Εκτελεστικό 

Συμβούλιο του ΜΚΑ, ενώ πέντε από τα έξι προγράμματα μείωσης αερίων εγκρίθηκαν.  

Περίπου οι μισές από τις ανανεώσιμες μεθοδολογίες των σεναρίων αναφοράς  του 

ενεργειακού προγράμματος εγκρίθηκαν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ. 

Η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου ΜΚΑ περιλαμβάνει από χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες αποθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αυτόν. Οι 

διαδικασίες είναι ωστόσο απαραίτητες, εφόσον ο σχολαστικός έλεγχος των έργων, των 

σεναρίων αναφοράς, της συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη και των σχολίων των 

ενδιαφερόμενων προσώπων εξασφαλίζει τη λειτουργία του ΜΚΑ μέσα στα πλαίσια των 

στόχων του. Η διάκριση των έργων ΜΚΑ σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας απλοποιεί 

κατά πολύ τις διαδικασίες για την υλοποίηση των μικρών έργων. Ο ΜΚΑ είναι ένας νέος 

θεσμός με μικρή μέχρι τώρα εμπειρία στην εφαρμογή του. Η συσσώρευση εμπειρίας από τη 

λειτουργία του στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει θετικά ως προς την εξάπλωσή 

του.[16,17] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Βιώσιμες Τεχνολογίες ΜΚΑ 
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3.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη ως Στόχος  του ΜΚΑ 

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης  έχει έναν διπλό στόχο: 

 Τη μείωση  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του ΜΚΑ σε χώρες που δεν 

ανήκουν στο Παράρτημα Ι, και  

 Την υποστήριξη για την επίτευξη των αναγκών των χωρών αυτών και των 

προτεραιοτήτων τους για βιώσιμη ανάπτυξη.  

Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ο τελευταίος στόχος ήταν μια σημαντική πτυχή που 

περιλαμβάνεται στο ορισμό του ΜΚΑ, στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι πιθανές χώρες 

υποδοχής έργων ΜΚΑ, εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η έννοια των Προγραμμάτων από 

Κοινού, όπως καθορίζεται από το UNFCCC και υλοποιήθηκε από τις διάφορες χώρες σε 

πειραματική φάση , παρέχει μικρή εγγύηση ότι τα ΠΚ θα ήταν και συμφέροντα για τις 

χώρες υποδοχής. Αν και αρχικά θεωρήθηκαν ως ευκαιρία, τόσο για τη χώρα των επενδυτών 

(χαμηλότερες δαπάνες μείωσης εκπομπών), όσο και για το κλίμα (μειωμένες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου), αλλά και για τη χώρα υποδοχής (πρόσθετη μεταφορά τεχνολογίας), οι 

αναπτυσσόμενες χώρες φοβήθηκαν ότι η μεταφορά τεχνολογίας θα εστίαζε κυρίως στη 

μεγιστοποίηση των μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς εγγυήσεις ότι οι 

τεχνολογίες θα ήταν πραγματικά αυτό που οι χώρες υποδοχής χρειάζονται. 

Με τη συμπερίληψη της βιώσιμης ανάπτυξης ως συγκεκριμένο στόχο στον ορισμό του ΜΚΑ 

στο Πρωτόκολλο του Κιότο, οι διαπραγματευτές των αναπτυσσόμενων χωρών ήλπισαν να 

επιτύχουν ότι οι δραστηριότητες του ΜΚΑ θα παρέδιδαν έναν μεγιστοποιημένο συνδυασμό 

μειωμένων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και ταυτόχρονης βιώσιμης ανάπτυξης. 

Εντούτοις, αποδείχθηκε δύσκολο να καθοριστεί ακριβώς η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στην πραγματικότητα, στις επόμενες Συνόδους COP, οι χώρες που δεν ανήκουν στο 

Παράρτημα Ι υποστήριξαν ότι εάν ένα έργο ΜΚΑ έχει σαν στόχο την υποστηρίξη της 

βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να αποτελεί και  επιλογή των χωρών υποδοχής. Άλλες 

χώρες, εν τούτοις, υποστήριξαν ότι η COP πρέπει τουλάχιστον να καθορίσει τα ελάχιστα 

κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, υπήρχαν φόβοι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο του ΜΚΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν αγώνα, 

που θα οδηγήσει σε εστίαση στις χαμηλού κόστους πιστώσεις μείωσης εκπομπών, και όχι στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. [1] 

Η παραπάνω ανησυχία οδήγησε  σύντομα στον πιθανό συνυπολογισμό της πυρηνικής 

ενέργειας και των μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικών έργων στο πλαίσιο του ΜΚΑ. Βασικά, 

εάν η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη ήταν κυρίαρχος στόχος των χωρών υποδοχής, μια 
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χώρα υποδοχής ΜΚΑ θα μπορούσε να αποφασίσει εάν η πυρηνική ενέργεια θα ήταν μια 

βιώσιμη επιλογή με βάση την εσωτερική της πολιτική. Στο πλαίσιο σύσκεψης 

διαπραγμάτευσης UNFCCC, που διοργανώθηκε στη Λυών τον Σεπτέμβριο του 2000, η ΕΕ 

πρότεινε ένα κατάλογο έργων ΜΚΑ, ο οποίος κατηγοριοποίησε τα έργα ΜΚΑ σε έργα ΑΠΕ, 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕΝ) και Διαχείριση της Ζήτησης. Τα διάφορα έργα σ΄αυτόν το 

κατάλογο, θα μπορούσαν να υπόκεινται σε πιο επιεικείς διαδικασίες ως προς ένα πλήθος 

ζητημάτων, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης των 

συγκεκριμένων έργων ΜΚΑ. Με αυτόν τον κατάλογο , η ΕΕ ήλπισε να συμβάλει σε μια 

γρήγορη έναρξη του ΜΚΑ, καθώς απλοποίησε τις διαδικασίες που αφορούσαν το σενάριο 

αναφοράς, και τις διαδικασίες επικύρωσης, επαλήθευσης και ελέγχου των έργων ΜΚΑ. 

Τα μέλη της αποκαλούμενης Ομάδα Ομπρέλας (Umbrella Group), αντιτέθηκαν στην ιδέα 

ενός καταλόγου , επειδή θα μπορούσε να περιορίσει τους τύπους των έργων για τους 

επενδυτές. Αντ' αυτού, πρότειναν τις απλουστευμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη  ενός 

έργου ΜΚΑ γενικά, και για τα μικρής κλίμακας έργα ΜΚΑ ειδικότερα. Τέτοιες 

απλουστευμένες διαδικασίες θα μείωναν τις δαπάνες συναλλαγής, σχετικές με το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός έργου ΜΚΑ. Το G-77&China δεν υποστήριξε τηn ιδέα των 

καταλόγων, επειδή, κατά την άποψή τους, πρέπει να εξαρτηθεί από τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, και οι ίδιες θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την επιλεξιμότητα των έργων 

ΜΚΑ.  

Στα πλαίσια της COP-6, τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρότειναν ότι κάθε χώρα που δεν ανήκει 

στο Παράρτημα Ι, που φιλοξενεί ένα έργο ΜΚΑ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί 

μόνη της εάν ένα έργο ΜΚΑ συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή. Εντούτοις, η COP6 πρότεινε 

ότι τόσο οι χώρες του Παραρτήματος Ι, όσο και αυτές που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι, θα 

πρέπει να απέχουν από τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο του ΜΚΑ. 

Αν και η COP6 δεν συμφώνησε σχετικά με τη πρόταση των καταλόγων της ΕΕ, πρότεινε ότι 

όσον αφορά τον ΜΚΑ, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις ΑΠΕ και την ΕΞΕΝ.  

Από την μέχρι τώρα εμπειρία εφαρμογής έργων ΜΚΑ, προκύπτει ότι είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί επακριβώς η σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 

κύκλου σχεδιασμού. Ιδανικά, ένα έργο ΜΚΑ επιλέγεται βασισμένο σε μια συνδυασμένη 

αξιολόγηση των τεχνολογικών αναγκών και προτεραιοτήτων της χώρας υποδοχής και της 

δυνατότητας μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς, τα έργα που 

στοχεύουν σε μια μεταφορά των πλέον σημαντικών τεχνολογιών, αλλά με μικρή μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου, ή το αντίθετο, θεωρητικά, θα ήταν ακατάλληλα  για υλοποίηση στο 

πλαίσιο του ΜΚΑ.[35,36] 
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Στην πράξη, εντούτοις, διάφορα έργα ΜΚΑ παρουσιάζουν περιορισμένα άμεσα οφέλη 

βιώσιμης ανάπτυξης. Σε διάφορες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες σε ένα έργο ΜΚΑ έχουν 

συμφωνήσει ότι μέρος των εισοδημάτων από τις ΒΜΕ θα δαπανηθούν σε δραστηριότητες 

που η χώρα υποδοχής έχει προσδιορίσει. Συγχρόνως, πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί με στόχο 

την εξέταση της πτυχής της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΜΚΑ.  

Το Βέλγιο έχει περιλάβει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός 

έργου ΜΚΑ και  τα έργα που εκπληρώνουν αυτό το κριτήριο είναι επιλέξιμα για υψηλές 

τιμές ΒΜΕ. Επίσης, έχουν καθιερωθεί τα χρυσά πρότυπα (Gold Standards) που 

διευκολύνουν τους υπεύθυνους για την εφαρμογή έργων ΜΚΑ και την αξιολόγησή τους με 

βάση το κριτήριο της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια τέτοια αξιολόγηση είναι εθελοντική και δεν 

είχε επιπτώσεις στην έγκριση του έργου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ, αλλά 

προγράμματα χρυσών προτύπων (Gold Standard registered projects) του ΜΚΑ θα 

μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο με μια ιδιαίτερη θέση στην αγορά των ΒΜΕ, 

Πίνακας 2.1. 

Πίνακας 3.1.1: Τιμές Βεβαιωμένων Μειώσεων Εκπομπών 

€ 5 - 6 για τον μέσο κίνδυνο  

€ 8 – 10 για το χαμηλό κίνδυνο  

€ 10 για  εθνικά εγκεκριμένα προγράμματα  από τις Εθνικές Επιτροπές (DNA). 

€ 11 - 14 για  καταχωρημένα προγράμματα  

€ 17 – 20 για  προγράμματα με εγγυημένες μειώσεις εκπομπών (ΒΜΕ)  

€ 15 - 20 για τα καταχωρημένα προγράμματα χρυσών προτύπων(Gold Standard registered 

projects). 

 

Ο ΜΚΑ έχει οριστεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο ώστε να έχει ένα διπλό στόχο: τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την υποστήριξη των χωρών του Παραρτήματος Ι 

στην επίτευξη των υποχρεώσεων τους με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο, και τη συμβολή 

στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών εκτός του Παραρτήματος Ι. Με βάση αυτόν τον ορισμό, 

ένα έργο ΜΚΑ θα έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντίθετες καταστάσεις, αφ' ενός οι 

βιομηχανικές χώρες ασκούν πίεση για σχετικά φτηνή μείωση εκπομπών που πιστώνουν τα 

έργα ΜΚΑ, αφ' ετέρου, οι χώρες εκτός του Παραρτήματος Ι ασκούν πίεση για μεταφορά 

τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες υποδοχής έργων ΜΚΑ. Ιδανικά, ένα έργο 
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ΜΚΑ θα βασιζόταν σε μια σαφή αξιολόγηση της δυνατότητας μείωσης εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου, καθώς και των τεχνολογικών αναγκών στη χώρα υποδοχής. [40,41] 

Το κύριο πρόβλημα σχετικά με την εφαρμογή του ΜΚΑ είναι ότι έχει δοθεί λιγότερη 

προσοχή από αυτή που πρέπει στην συνεισφορά του ΜΚΑ στην βιώσιμη ανάπτυξη της 

χώρας υποδοχής. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε από την παρακολούθηση της ανάπτυξης και 

της εφαρμογής πολλών ΜΚΑ έργων με χώρες υποδοχής την Βραζιλία, την Κίνα και την 

Ινδία. Αν και αναγνωρίζεται η δυσκολία στον καθορισμό της έννοιας της βιώσιμης 

ανάπτυξης, εξαιτίας των πολλών διαστάσεων της, τονίζεται ωστόσο ότι όσο μεγαλύτερη 

είναι η συνεισφορά του έργου στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης τόσο περισσότερα κίνητρα 

παρέχονται στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου να συμμετέχουν στην εφαρμογή έργων 

ΜΚΑ.  

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του ΜΚΑ είναι η όσον το δυνατόν πιο 

συμμετρική ικανοποίηση των δύο πρωταρχικών στόχων του ΜΚΑ. Η βασική ανησυχία 

έγκειται στο γεγονός ότι στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ΜΚΑ έργων δίδεται μεγαλύτερη 

βαρύτητα στο στόχο της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το στόχο 

επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα υποδοχής. Αυτή η ανισορροπία αποτελεί απόρροια 

των διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ των δύο κυρίως εμπλεκόμενων μερών στην 

υλοποίηση του ΜΚΑ, δηλαδή της χώρας υποδοχής και του επενδυτή. 

Η υλοποίηση ενός έργου ΜΚΑ καθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες, την απαίτηση 

των βιομηχανικών χωρών για σχετικά φτηνές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

την ευκολία έγκρισης του προτεινόμενου έργου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο για το ΜΚΑ 

(σενάριο αναφοράς και επιπροσθετικότητα) και τις προτεραιότητες και ανάγκες των χωρών 

υποδοχής από άποψη μεταφοράς τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιγραφή της 

παρούσας κατάστασης σχετικά με τον ΜΚΑ έχει δείξει ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες 

επικαλύπτονται κατά ένα μέρος μόνο, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο σχήμα. Η 

επικάλυψη μεταξύ των τριών παραγόντων είναι το μέρος της δυνατότητας του ΜΚΑ που 

αξιοποιείται στη πράξη. 
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Σχήμα 3.1.1: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Υλοποίηση  

ενός έργου  ΜΚΑ 

 

 

 

3.2 Τεχνολογικές Ανάγκες και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 

Αναπτυσσόμενες Χώρες 

Μέχρι το τέλος του 2006, ενενήντα αναπτυσσόμενες χώρες είχαν ενημερώσει την επιτροπή 

της UNFCCC για τη ίδρυση Εθνικών Επιτροπών για το ΜΚΑ. Στα πλαίσια του ΜΚΑ, η 

Λατινική και κεντρική Αμερική έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, και δεκαεπτά από τις 

είκοσι αυτές χώρες, έχουν ήδη ιδρύσει Εθνικές και Εκτελεστικές Επιτροπές για το ΜΚΑ. Η 

Ασία μπορεί να θεωρηθεί η δεύτερη πιο προηγμένη περιοχή, με την παρουσία Εθνικών 

Επιτροπών με έντονη δραστηριότητα, κυρίως στην Ινδία και τη Κίνα. Στον αντίποδα, στη 

Ασία υπάρχουν πολλές χώρες που με μικρή πρόοδο για το ΜΚΑ, καθώς οι Εθνικές τους 

Επιτροπές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. 

Στην Αφρική ο αριθμός των Εθνικών Επιτροπών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση από το 

2005 και έπειτα. Όμως, οι εκτελεστικές τους δυνατότητες είναι ακόμα περιορισμένες, με 

μοναδική εξαίρεση τη Νότιο Αφρική. Χώρες που ακολουθούν, όμως έχουν να καταβάλλουν 

μεγάλη προσπάθεια ακόμα, είναι αυτές της Μέσης Ανατολής και οι πρώην Σοβιετικές χώρες, 

που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι. Στις περιπτώσεις αυτές, μικρή ανάπτυξη του ΜΚΑ 
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οφείλεται στη πολιτική αστάθεια, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών 

πόρων και η έλλειψη ενημέωσης για το ΜΚΑ, που υπάρχει σ’αυτές τις χώρες. 

Μια Αποτίμηση των Τεχνολογικών Αναγκών (Technology Needs Assessments-TNA) στις 

αναπτυσσόμενες χώρες έχει δοθεί πρόσφατα από την  «Έκθεση σύνθεσης σχετικά με τις 

τεχνολογικές ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δεν 

ανήκουν στο Παράρτημα Ι» («Synthesis Report on Technology Needs Identified by Parties 

not Included in Annex I to the Convention») του επικουρικού σώματος της UNFCCC για τις 

επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές (Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice), στην 24η σύνοδό της. Η έκθεση βασίστηκε σε TNAs που δόθηκαν από 23 χώρες 

εκτός του Παραρτήματος Ι και 26 εθνικές αρχές των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα 

περισσότερα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη (92%) έδειξαν ότι οι τεχνολογικές τους 

προτεραιότητες εντοπίζονται στον τομέα της ενέργειας, κυρίως ΑΠΕ, συνδυασμένη 

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, και διαχείριση της ζήτησης,  79% των 

χωρών περιέλαβε τον βιομηχανικό τομέα στον κατάλογο των προτεραιοτήτων τους, περίπου 

οι μισές από τις χώρες περιέλαβαν τον τομέα των μεταφορών.  

Κατ' αρχάς, αξιολογούνται για τη χώρα οι κύριες ανάγκες και οι προτεραιότητες της 

ενεργειακής τεχνολογίας μακροπρόθεσμα (π.χ., μέχρι το 2020). Για παράδειγμα:  

 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές, 

 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική παραγωγή,  

 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, σε αγροτικές και αστικές κοινότητες,  

 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τον τομέα των υπηρεσιών,  

 Παροχή θερμότητας στη βιομηχανία,  

 Παροχή θερμότητας στον οικιακό τομέα,  

 Παροχή θερμότητας στον τομέα των υπηρεσιών,  

 Ενέργεια για λόγους ψύξης (π.χ.  φάρμακα)  

 Ενέργεια για οικιακούς σκοπούς (μαγείρεμα),  

 Δημοτική διαχείριση στερεών αποβλήτων.  

Στη συνέχεια, διάφορες τεχνολογίες μπορούν να επιλεγούν ως κατάλληλες να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των χωρών. Τα παραδείγματα των 
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τεχνολογιών για την ηλεκτρική παραγωγή είναι: καθαρές τεχνολογίες άνθρακα, διάφοροι 

τύποι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ηλιακή 

ενέργεια), τεχνολογίες βιομάζας, μεθάνιο ανθρακωρυχείων, κ.λπ. Για την παραγωγή 

θερμότητας, οι πιθανές τεχνολογίες είναι: γεωθερμία, ηλιακές θερμικές τεχνολογίες για τη 

θέρμανση του νερού και θέρμανση οικοδομών  κ.λπ. Τα παραδείγματα των εφαρμογών 

ψύξης είναι, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με τις οποίες τα κτήρια μπορούν να είναι 

δροσερά, αποδοτικότερα συστήματα κλιματισμού, παθητικές τεχνικές σχεδίου οικοδόμησης, 

όπως η σκίαση και τεχνικές μόνωσης,  κ.λπ. Οι βελτιωμένες σόμπες μαγειρικής, αλλά και οι 

ηλιακές κουζίνες και το βιοαέριο θα μπορούσαν να είναι παραδείγματα των καθαρότερων 

τεχνολογιών για το μαγείρεμα. Τέλος, τα παραδείγματα των αποδεδειγμένων τεχνικών όσον 

αφορά τη δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι, η συλλογή μεθανίου από 

χώρους ταφής αποβλήτων, η καύση του μεθανίου, η παραγωγή βιοαερίων,  κ.λπ.[44,45] 

Ακολούθως, το ΤΝΑ περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων οφελών των 

τεχνολογιών σε διάφορους τομείς:  

Οικονομικά οφέλη: διαφοροποίηση ενεργειακού ανεφοδιασμού, χαμηλότερη εξάρτηση από τα 

εισαγόμενα καύσιμα, μεγαλύτερη αξιοπιστία μετάδοσης και σταθερότητα δικτύου, 

σταθερότητα τιμών ενέργειας, συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την 

απασχόληση,  κ.λπ. 

Περιβαλλοντικά οφέλη:  βελτίωση των τοπικών συνθηκών αέρα, συμβολή στη μείωση της 

παγκόσμιας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, προστασία εδάφους, βελτιωμένη διαχείριση 

ύδατος, διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οικολογική συντήρηση,  κ.λπ.  

Κοινωνικές παροχές:  αυξανόμενη κοινωνικο-οικονομική ευημερία, ανακούφιση από τη 

φτώχεια, βελτίωση υγείας, καλύτερη εκπαίδευση, ενδυνάμωση μέσω της κατάρτισης,  κ.λπ.  

Τέλος, για εκείνες τις τεχνολογίες που συμβάλλουν πιο πολύ στις ενεργειακές ανάγκες και 

που έχουν την υψηλότερη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη από την άποψη οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παροχών, πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι ποιο σημείο η 

εφαρμογή τους παρακωλύεται από τα όποια εμπόδια που εμφανίζονται στη χώρα. 

Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων θα μπορούσαν να είναι, η περιορισμένη δυνατότητα 

εφαρμογής της τεχνολογίας λόγω των σχετικά υψηλών δαπανών εφαρμογής, των 

ενεργειακών δαπανών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας των τοπικών και 

περιφερειακών οικονομικών πόρων, το υπάρχον εσωτερικό νομικό/θεσμικό πλαίσιο, ειδικά 

εν όψει των υπαρχουσών πολιτικών ενεργειακής επιχορήγησης, η γραφειοκρατία (π.χ., υπέρ 

των συμβατικών πηγών ενέργειας), οι αδιαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η κρατική 
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ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, η διαθεσιμότητα φτηνότερων αλλά λιγότερων βιώσιμων 

εναλλακτικών τεχνολογιών, η έλλειψη προστασίας της επένδυσης, η έλλειψη γνώσης της 

λειτουργίας και διαχείρισης της τεχνολογίας καθώς επίσης και η περιορισμένη 

διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών  κ.λπ. 

Ένα τέτοιο ΤΝΑ οδηγεί σε έναν κατάλογο βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες θα 

εκπλήρωναν καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της χώρας και θα παρέδιδαν μια 

βελτιστοποιημένη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Ιδιαίτερα κατάλληλες για το 

ΜΚΑ θα ήταν εκείνες οι τεχνολογίες που δεν θα ήταν εκτελέσιμες κάτω από συνηθισμένες 

επιχειρηματικές περιστάσεις λόγω εμποδίων οικονομικής, πολιτιστικής και θεσμικής φύσης. 

Εντούτοις, στην πρακτική εφαρμογή του ΜΚΑ, τέτοια εκτενή  και επιμελημένα TNAs 

πραγματοποιούνται μετά βίας. Ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της UNFCCC, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες δεν προτίθενται να πραγματοποιήσουν τέτοιες αξιολογήσεις. Ένα 

σημαντικό εμπόδιο που αναφέρεται είναι η έλλειψη χρηματοδότησης στις αναπτυσσόμενες 

χώρες για TNAs. 

Επιπλέον, η πρακτική επίσης έχει δείξει ότι οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη έργων τείνουν 

κατά ένα μεγάλο μέρος να εστιάσουν σε εκείνα τα προγράμματα για τα οποία η 

συμπληρωματικότητα της μείωσης εκπομπής είναι σχετικά εύκολο να παρουσιαστεί. Έργα 

που απαιτούν σύνθετες αξιολογήσεις των σεναρίων αναφοράς, έμμεσα αποτελέσματα και 

ένα ευρύ όριο έργου δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ. Τα 

προτιμώμενα έργα είναι εκείνα με την εύκολη διαθεσιμότητα στοιχείων, τις σχετικά απλές 

διαδικασίες ελέγχου, και τις απλές αξιολογήσεις των σεναρίων αναφοράς, έτσι ώστε το 

Εκτελεστικό Συμβούλιο να μπορεί γρήγορα να επεξεργαστεί τα προγράμματα και τις 

πραγματοποιούμενες μειώσεις εκπομπής.  

Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη ότι πολλά έργα ΜΚΑ αξιολογούνται για τη δυνατότητα τους στη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία ή μια 

τεχνική που η χώρα υποδοχής θεωρεί ότι δε συγκρούεται με τις εθνικές στρατηγικές της, και 

που οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του έργου θεωρούν ότι είναι ευκολότερο να περάσει από 

τις διαδικασίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΜΚΑ. Αυτό δε σημαίνει ότι αυτά τα έργα 

του ΜΚΑ δεν συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες υποδοχής, αλλά ένα ΤΝΑ θα 

μπορούσε να έχει οδηγήσει σε διαφορετικά έργα με τις υψηλότερες συνεισφορές στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της χώρας υποδοχής.[18,25] 
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3.3 Σύνοψη Τεχνολογιών Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το πλήθος των τεχνολογιών 

Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης, που ταξινομούνται σύμφωνα με τις ενεργειακές 

υπηρεσίες πουμπορούν να παρέχουν. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι μερικές τεχνολογίες 

παρατίθενται δύο φορές δεδομένου ότι μπορούν να παρέχουν περισσότερες από μια 

υπηρεσίες,  π.χ., αντλίες θερμότητας και αποδοτική σχεδίαση κτηρίων που θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν έναν ρόλο και στη θέρμανση και στην ψύξη των κτηρίων, και η αποδοτική 

παραγωγή ξυλάνθρακα για λόγους μαγειρέματος και θέρμανσης.[31,22] 

Πίνακας 3.2.1: Τεχνολογίες Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης 

Επισκόπηση Τεχνολογιών Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης 

Τεχνολογία 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Καθαρός άνθρακας  
Αναβάθμιση λεβήτων ατμού  
Μετατροπή  άνθρακας σε Φ.Α 
Βασισμένες στο πετρέλαιο συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και ατμού  
Βασισμένες στον άνθρακα συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και ατμού  
Συνδυασμένος κύκλος στην ηλεκτροπαραγωγή  
Υδροηλεκτρικά  
Ωκεανός, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια  
Γεωθερμική ηλεκτρική παραγωγή  
Αιολική ενέργεια  
Ηλιακή ενέργεια (pv)  
Βιομάζα (δάσος/γεωργία)   
Αεριοποίηση βιομάζας  για χρήση σε ηλεκτρική γεννήτρια  
Ηλιακοί πύργοι  
Μεθάνιο από την εξόρυξη άνθρακα  
Κυψέλες  – καυσίμων υδρογόνου  

Παραγωγή/Κατανάλωση Θερμότητας 
 

Ηλιακή ενέργεια για σκοπούς θέρμανσης  
Βιοαέριο  
Παραγωγή ξυλάνθρακα  
Βιώσιμο σχέδιο οικοδόμησης  
Αντλίες θερμότητας  εντός/εκτός δικτύου  

Συνδυασμένη Παραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 



 

Διπλωματική Εργασία  

Σελίδα 60 

Συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη στον άνθρακα, 
μεγάλης κλίμακας  
Αποκεντρωμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, μικρής κλίμακας  

Ψύξη (αποκεντρωμένη/τελική χρήση) 
 

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ( εντός δικτύου)  
Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εκτός δικτύου)  
Κλιματισμός  
Παθητική ψύξη  μέσω του σχεδίου οικοδόμησης (σκίαση, μόνωση)  
Ηλιακά δοχεία ψύξης  

Φωτισμός (τελική χρήση) 

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας  
Ηλιακά φανάρια  

Μαγείρεμα 

Αποδοτική παραγωγή ξυλάνθρακα  για το μαγείρεμα  
Βιοαέριο  
Βελτιωμένες σόμπες μαγειρικής   
Ηλιακές κουζίνες  
LPG και LNG  

Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία 

Τσιμέντο  
Σίδηρος  & χάλυβας  
Χημική βιομηχανία  
Βιομηχανία τροφίμων (π.χ..  sugar)  

Δημοτικά Στερεά Απόβλητα 
 

Δέσμευση μεθανίου από χώρους ταφής αποβλήτων  
Καύση  
Βιοαέριο  
Αεριοποίηση  

Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (Δ.Α.Α) 
 

 Δ.Α.Α 
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Προτεινόμενη Μεθοδολογία 
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4.1 Εισαγωγή   

Η εφαρμογή ενεργειακά βιώσιμων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ΜΚΑ σε συγκεκριμένους 

τομείς στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε μια ευρεία 

διάχυση αυτών των τεχνολογιών και σε άλλους τομείς. Ο ΜΚΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

μεταφορά νέων τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, τεχνολογιών που δεν έχουν 

εφαρμοστεί ακόμη στην Ευρώπη, λόγω τεχνολογικών και κατασκευαστικών περιορισμών. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, που δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ή υπάρχουν σε 

μικρότερο βαθμό, αυτές οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του 

ΜΚΑ. 

Στις μέρες μας, πλήθος ευρωπαϊκών χωρών δραστηριοποιούνται σε έργα του ΜΚΑ, καθώς 

τα οφέλη είναι πλέον ορατά. Όμως, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η υλοποίηση 

έργων ΜΚΑ δεν είναι καθόλου εύκολη και μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του 

ΜΚΑ έχουν αξιοποιηθεί, ειδικά λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής τέτοιων έργων. Ένα 

από τα κύρια εμπόδια είναι η ανάγκη θέσπισης πλήθους θεσμικών μέτρων από τη χώρα 

υποδοχής του ΜΚΑ. Τέτοια μέτρα είναι η επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η 

δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για το ΜΚΑ, η διατύπωση των κριτηρίων για το έργο, αλλά 

και οι πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης του έργου. Τα τελευταία χρόνια, έχουν 

δημιουργηθεί κατάλληλες διαδικασίες που διευκολύνουν την υλοποίηση έργων ΜΚΑ και 

την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι μια 

σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να παροτρύνει τους επενδυτές να στραφούν προς έργα 

ΜΚΑ. 

Στο κεφάλαιο αυτό , παρουσιάζεται μια μεθοδολογία, η οποία έχει ως στόχο την αξιολόγηση 

της ενεργειακής κατάστασης μιας αναπτυσσόμενης χώρας, αναφορικά με τη δυνατότητα 

υλοποίησης έργων ΜΚΑ. Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

βήματα, ακολουθώντας τα οποία, απλοποιείται η ανάλυση της δυνατότητας ανάπτυξης 

βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων μέσω του ΜΚΑ σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Στο 

πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας εξετάζεται το δυναμικό της υπό εξέτασης χώρας, η 

ενεργειακή κατάσταση της χώρας, το πόσο ώριμη είναι η χώρα πολιτικά και κοινωνικά να 

δεχτεί έργα ΜΚΑ, η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, η πρότερη εμπειρία από την 

εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός 

έργου ΜΚΑ στη χώρα, καθώς και τα σημαντικότερα εμπόδια που δυσκολεύουν την 

εφαρμογή ενός έργου ΜΚΑ στην υπό εξέταση χώρα. Συγκεκριμένα στο παρόν κεφάλαιο 

περιγράφονται τα τέσσερα στάδια της μεθοδολογίας που οδηγούν στον εντοπισμό των 

κατάλληλων βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων μέσω του ΜΚΑ σε μια αναπτυσσόμενη 
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χώρα. Τα προτεινόμενα στάδια της μεθοδολογίας παρατίθενται συνοπτικά στο παρακάτω 

σχήμα. 

 

 

Σχήμα 4.1.1: Η Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί ένα αρκετά καλό εργαλείο για τη πρώτη αξιολόγηση της 

ενεργειακής κατάστασης μιας χώρας, αφού μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου 

των πιθανών επενδυτών, όσο αφορά την εύρεση των κατάλληλων έργων στο πλαίσιο του 

ΜΚΑ, βάση των αναγκών της χώρας. Βοηθάει, επίσης, και στην γενικότερη αξιολόγηση της 

χώρας και της περιοχής που ενδεχομένως να υλοποιηθεί κάποιο έργο ΜΚΑ. Παρατηρείται, 

δηλαδή, το κοινωνικό, οικονομικό και ενεργειακό περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί το 

έργο. Το γεγονός αυτό βοηθάει και στην πιθανή υπερπήδηση των εμποδίων. Επιπλέον, η 

χρήση της μεθοδολογίας αξιολόγησης, είναι κατάλληλη και για τις χώρες που θα 

υποδεχτούν πιθανά έργα του ΜΚΑ, καθώς βοηθάει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και 
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αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. 

Ακόμη, μέσα από αυτή την μεθοδολογία εξετάζεται η συμβολή των διαφόρων έργων στην 

βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 

4.2 Στάδια Μεθοδολογίας 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στη θεωρητική καταγραφή της παρούσας 

ενεργειακής κατάστασης της υπό εξέταση χώρας, τη σύνοψη της εικόνας της χώρας σε ένα 

«Συγκεντρωτικό Πίνακα», ενώ παράλληλα επιλέγονται ενεργειακά βιώσιμες τεχνολογίες με 

τη χρήση ενός ειδικά προσαρμοσμένου ερωτηματολογίου, βάση των  ενεργειακών αναγκών 

της χώρας που έχουν καταδειχθεί  μέσα από τον «Συγκεντρωτικό Πίνακα» της χώρας. 

Θέματα που  εξετάζονται στο πρώτο στάδιο με τη βοήθεια του «Συγκεντρωτικού Πίνακα» 

είναι η εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα και τα αποθέματά της σε αυτά , η 

εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς, αλλά και η ζήτηση της ενέργειας, το μέγεθος εξάρτησης της 

χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα ,τις χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας ανά τομέα, η 

διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα, οι ενεργειακές προτεραιότητες της χώρας και τις εκπομπές 

ανά τομέα παραγωγής ενέργειας. Στο δεύτερο στάδιο, οι συνεντεύξεις με τοπικούς 

εμπειρογνώμονες, κυβερνητικά μέλη, παράγοντες της βιομηχανίας της χώρας, αλλά και με 

φορείς που θα ενδιαφέρονταν να αναλάβουν τη χρηματοδότηση έργων ΜΚΑ, έχουν στόχο 

να αναδείξουν τις ενεργειακές προτεραιότητες της χώρας, τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται 

και ειδικά αυτές που δύναται να εφαρμοστούν με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, από τη παραγωγή και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα 

αξιολογείται η συμβολή των τεχνολογιών που επιλέχτηκαν  όσον αφορά στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της χώρας. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται και αξιολογούνται από τους 

εμπειρογνώμονες, προχωρώντας  στην διαπίστωση των ενεργειακών αναγκών της χώρας και 

καταλήγοντας σε μέτρα που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της συγκεκριμένης χώρας, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μείωση των εκπομπών, καθώς και  το στόχο για 

βιώσιμη ανάπτυξη. Σαν τρίτο στάδιο, προτείνεται η οργάνωση συμμετοχικών συνεδρίων 

στην υπό εξέταση χώρα, με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων για τον εμπλουτισμό των 

στοιχείων που αφορούν τη χώρα, αλλά και για συζήτηση των συμπερασμάτων που θα έχουν 

εξαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τέλος, η μεθοδολογία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 

των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας για την υπό 

εξέταση χώρα, ενώ προτείνονται και δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης 

της χώρας, καθώς και επενδυτικές δράσεις αναφορικά με έργα ΜΚΑ.  



 

Διπλωματική Εργασία  

Σελίδα 65 

4.2.1 Στάδιο Α: Ολοκληρωμένη Περιγραφή Χώρας 

Στο στάδιο αυτό της μεθοδολογίας, πραγματοποιείται συλλογή πληροφοριών και μια 

αναλυτική περιγραφή του ενεργειακού προφίλ της υπό εξέταση χώρας, καθώς και μια 

απεικόνιση της παρούσας κατάστασης της χώρας, συνοπτικά σε ένα«Συγκεντρωτικό 

Πίνακα». Συγκεκριμένα  παρουσιάζεται αναλυτικά η εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά 

καύσιμα και τα αποθέματά της σε αυτά , η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς, αλλά και η της 

ζήτησης ενέργειας, το μέγεθος εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα, οι 

χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας ανά τομέα, η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα, οι 

ενεργειακές προτεραιότητες της χώρας και οι εκπομπές ανά τομέα παραγωγής ενέργειας. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 

Όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τον ερυνητή και παρατίθενται συνοπτικά στο 

«Συγκεντρωτικό Πίνακα» της χώρας. Το έντυπο «Συγκεντρωτικός Πίνακας» χώρας 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 

 

4.2.2  Στάδιο Β: Συνεντεύξεις Τοπικών Εμπειρογνωμόνων  

Στο στάδιο αυτό της μεθοδολογίας, οργανώνονται  συνεντεύξεις με διάφορους τοπικούς 

εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε ενεργειακά και άλλα σχετικά θέματα με στόχο τη συλλογή 

πληροφοριών για τη συγκεκριμένη χώρα. Οι συνεντεύξεις επικεντρώνονται στην 

αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας και στην επιλογή τεχνολογιών που θα 

βοηθούσαν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και έχουν νόημα να επιλεγούν για εφαρμογή 

στο πλαίσιο ενός έργου ΜΚΑ. Η επιλογή των ειδικών είναι μια σημαντική διαδικασία, 

καθώς οι εμπειρογνώμονες πρέπει να καλύπτουν με τις ειδικότητες τους, όλους τους τομείς 

της ενέργειας και των υπηρεσιών.  

Οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν να περάσουν από συνέντευξη για τη συλλογή 

στοιχείων, προτείνεται ότι θα έπρεπε να προέρχονται από τις εξής ομάδες: 

 Κυβερνητικοί : Μέλη Εθνικής Επιτροπής , κυβερνητικοί εκπρόσωποι, σχετικά τμήματα 

Υπουργείων, κλπ.  

 Σημαντικές βιομηχανικές & επιχειρηματικές ενώσεις: Εμπορικός τομέας, βιομηχανικός 

τομέας, εμπορικό επιμελητήριο, κλπ. 

 Επιχειρήσεις, τεχνικές αντιπροσωπείες και άλλες οργανώσεις: Ενεργειακές 

αντιπροσωπείες, ΕΠΕΥ, κλπ. 

 Διαχειριστές κεφαλαίων και χρηματοδοτικοί οργανισμοί:  Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ.  
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Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους βασικούς παίχτες στον τομέα της χάραξης πολιτικής για 

προγράμματα ΜΚΑ στο Ισραήλ. Αυτοί οι εκπρόσωποι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες και 

δημόσιες μονάδες μέσα και έξω από στην κυβέρνηση και ασχολούνται καθημερινά με την 

προώθηση και την αξιολόγηση των ζητημάτων του ΜΚΑ. Η δεύτερη ομάδα αφορά τις 

δημόσιες οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους κεντρικούς οικονομικούς τομείς όπως η 

βιομηχανία, οι μεταφορές και οι κατασκευές. Αυτοί οι τομείς είναι αρμόδιοι για το 

μεγαλύτερο μέρος της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας και έτσι έχουν τη δυνατότητα 

εξοικονόμησης ενέργειας.  Η τρίτη ομάδα αντιπροσωπεύει τον ιδιωτικό τομέα και τους 

πιθανούς επιχειρηματίες, που θα ασχοληθούν με έργα ΜΚΑ. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει 

την ΕΠΕΥ, τους παραγωγούς και τις εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΠΕ, τους διευθυντές 

μεγάλων βιομηχανιών και διαφόρων οργανισμών καταναλωτών. Η τέταρτη ομάδα 

περιλαμβάνει τους πιθανούς χορηγούς για τη χρηματοδότηση και την επένδυση έργων 

ΜΚΑ. 

Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται από τη χρήση ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου 

ερωτηματολογίου, το οποίο αναφέρεται στις ενεργειακές ανάγκες και προτεραιότητες της 

χώρας και στις τεχνολογίες που δύναται να εφαρμοστούν με σκοπό τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

ερωτηματολόγιο, που παρατίθεται στο Παράρτημα Β περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών, 

 Καταλληλότητα τεχνολογίας,  

 Οφέλη βιώσιμης ανάπτυξης από τις τεχνολογίες που επιλέχτηκαν. 

 

4.2.3 Στάδιο Γ: Συμμετοχικά Συνέδρια  

Στο στάδιο αυτό προτείνεται η οργάνωση συμμετοχικών συνεδρίων στην υπό εξέταση χώρα 

για τον εμπλουτισμό των στοιχείων που αφορούν τη χώρα και την παρουσίαση και 

αξιολόγηση όσων στοιχείων έχουν συγκεντρωθεί ως το σημείο εκείνο. Στα συνέδρια αυτά, 

προτείνεται η συμμετοχή των παρακάτω εκπροσώπων : 

 Κυβερνητικοί: Μέλη Εθνικής Επιτροπής , κυβερνητικοί εκπρόσωποι, σχετικά τμήματα 

Υπουργείων,  
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 Σημαντικές βιομηχανικές & επιχειρηματικές ενώσεις: Εμπορικός τομέας, βιομηχανικός 

τομέας, εμπορικό επιμελητήριο Επιχειρήσεις, τεχνικές αντιπροσωπείες και άλλες 

οργανώσεις,  

 Ειδικοί εμπειρογνώμονες.  

Οι συμμετέχοντες στα συνέδρια θα προσφέρουν επιπρόσθετες και ειδικευμένες πληροφορίες 

για τις ενεργειακές προτεραιότητες της υπό εξέταση χώρας, και τις τεχνολογίες που δύναται 

να εφαρμοστούν με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή 

και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι οι πιο ειδικοί και γνωρίζουν τις όποιες 

ανάγκες και τα προβλήματα της χώρας. Επιπλέον, θα παρέχουν πληροφορίες για την 

οικονομία και την κοινωνική κατάσταση της χώρας, ώστε να βοηθηθούν οι ερευνητές στην 

επιλογή κατάλληλων μέτρων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες της χώρας, θα αποφέρουν 

κοινωνικά οφέλη, αλλά και στην επιλογή βιώσιμων επενδύσεων σε σχέση με το ΜΚΑ. Τέλος, 

η συμμετοχή επιχειρήσεων στο συνέδριο παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσής τους, από τους 

ερευνητές για τα μέχρι τώρα συμπεράσματα τους, ώστε να έχουν  μια ολοκληρωμένη εικόνα 

για τη κατάσταση που επικρατεί, αλλά και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που υφίστανται για 

επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και σε έργα ΜΚΑ. Στο πλαίσιο των συνεδρίων θα 

μπορούσαν να εξετασθούν πιθανά έργα ΜΚΑ και οι προοπτικές υλοποίησης τους, 

μελετώντας και αντίστοιχα έργα ΜΚΑ, που έχουν υλοποιηθεί σε διάφορες αναπτυσσόμενες 

χώρες, με παρόμοια ενεργειακά και οικονομικά χαρακτηριστικά, με την υπό εξέταση χώρα.    

 

4.2.4 Στάδιο Δ: Προτεινόμενες Δράσεις  

Στο τέλος, η μεθοδολογία ολοκληρώνεται με την συνοπτική παρουσίαση των 

συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την εφαρμογή της για την υπό εξέταση χώρα, ενώ 

προτείνονται και μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης της χώρας, ενώ 

παρατίθενται και προτάσεις βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων μέσω του ΜΚΑ. 
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Πιλοτική Εφαρμογή: Ισραήλ 
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5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, για 

την αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με το ΜΚΑ στο Ισραήλ, καθώς και τη διερεύνηση 

των δυνατοτήτων υλοποίησης βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων, μέσω του ΜΚΑ στη χώρα. 

Ακολουθούνται πιστά όλα τα στάδια της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο (κεφάλαιο 4ο), με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για την υπό εξέταση χώρα. 

Παρουσιάζεται μια αναλυτική περιγραφή της  οικονομικής, κοινωνικής και ενεργειακής 

κατάστασης του Ισραήλ. Καταγράφονται οι ενεργειακές προτεραιότητες  της χώρας, ο 

βαθμός διείσδυσης του ΜΚΑ στη χώρα, οι φορείς και οι  εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στο Ισραήλ και τα έργα που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

άμεσα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται και συγκεντρωμένα με αριθμούς σε ένα βοηθητικό 

«Συγκεντρωτικό Πίνακα» για τη χώρα. Στη συνέχεια, ακολουθεί το στάδιο των 

συνεντεύξεων με τοπικούς εμπειρογνώμονες, που  επικεντρώνεται στις ενεργειακές 

προτεραιότητες του Ισραήλ και στην αξιολόγηση των τεχνολογιών που δύναται να 

εφαρμοστούν με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή και 

κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνολογίες με βάση τις 

ανάγκες της χώρας. Στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας, προτείνεται η οργάνωση ενός 

συνεδρίου στο Ισραήλ, με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων για τον εμπλουτισμό των 

στοιχείων που αφορούν τη χώρα, αλλά και για συζήτηση των συμπερασμάτων που θα έχουν 

εξαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στο Ισραήλ σχετικά με τη παρούσα 

κατάσταση της χώρας, οι δυνητικές βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις στο πλαίσιο του ΜΚΑ, 

οι απαιτήσεις για τη διάχυση των εξεταζόμενων ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα, αλλά 

και προτάσεις μέτρων, βάση των αναγκών που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή αυτή. 

 

5.2 Ολοκληρωμένη Περιγραφή του Ισραήλ    

5.2.1 Γεωγραφία –Κλίμα  

Το Ισραήλ έχει μήκος 470 χιλιόμετρα και πλάτος 115 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι 

Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης, και παρά το γεγονός πως είναι μικρό σε μέγεθος 

χαρακτηρίζεται από ποικιλία τόσο στην τοπογραφία του όσο και στο κλίμα του. Το Ισραήλ 

έχει έκταση 24000 τετραγωνικά χιλιόμετρα όμως χαρακτηρίζεται από γόνιμα εδάφη, 

έρημους, οροσειρές αλλά και ακτές .Οι άγονες περιοχές αποτελούν το 45% της συνολικής του 
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έκτασης, οι πεδιάδες το 25%,οι οροσειρές το 16% , ενώ χαράδρες και η ακτογραμμή το 9% 

και το 5% αντίστοιχα. 

Το Ισραήλ βρίσκεται ανάμεσα στη θερμή και άγονη ζώνη της Δυτικής Ασίας και στη ψυχρή 

και υγρή ζώνη της βορείου Μεσογείου. Το κλίμα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας είναι 

μεσογειακό, με ήπιους βροχερούς χειμώνες και θερμά με υγρασία καλοκαίρια. Στα βόρεια 

και ανατολικά της χώρας το κλίμα είναι περισσότερο υγρό. Σε ολόκληρη τη χώρα τα 

καλοκαίρια είναι ξηρά με αποτέλεσμα να απαιτούνται αρδευτικά έργα για την αγροτική 

παραγωγή. Η μέση ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στα 30mm στα νότια  τμήματα του 

Ισραήλ, ενώ στα βόρεια κυμαίνεται στα 1000mm ετησίως . Κατά μέσο όρο οι ημέρες 

βροχόπτωσης στο Ισραήλ είναι 70, 64 και 50 για το βόρειο, το κεντρικό, και το νότιο τμήμα 

της χώρας αντίστοιχα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας της 

επιφάνειας της θαλάσσης που κατά μέσο όρο τον Ιανουάριο είναι 2,5 OC υψηλότερη από τη 

μέση θερμοκρασία του αέρα. Οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι αρκετά υψηλές, 

κυμαίνονται από 18 έως 42 OC, ενώ στην κοιλάδα της Ιορδανίας φτάνουν μέχρι και τους 45 

OC . Το χειμώνα η μέση θερμοκρασία είναι 14 OC κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου, ενώ 

στα ενδότερα και υψηλότερα σημεία της χώρας κυμαίνεται στους 9OC. Στην κοιλάδα της  

Ιορδανίας το χειμώνα η θερμοκρασία ξεπερνά και τους 25 OC βαθμούς κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύκτας μπορεί να πέσει και κάτω τους 7 OC. Η ηλιακή 

ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ευθύνεται για το 

70% της εξάτμισης του θαλασσινού νερού, που παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

5.2.2 Οικονομία  

Στην οικονομία του Ισραήλ είναι κυρίαρχη η κυβερνητική συμμετοχή. Λόγω των μεγάλων 

ελλειμμάτων, το Ισραήλ στοχεύει σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές, για 

να κερδίσει το αναγκαίο συνάλλαγμα. Σήμερα, τα διαμάντια, ο εξοπλισμός υψηλής 

τεχνολογίας και τα γεωργικά προϊόντα (φρούτα και λαχανικά) είναι τα κυρίως εξαγόμενα 

προϊόντα. Τα μεγάλα ελλείμματα του τρέχοντος προϋπολογισμού, καλύπτονται κυρίως από 

ξένα δάνεια. Κατά προσέγγιση το μισό από το κυβερνητικό εξωτερικό χρέος είναι προς τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν τη πιο σημαντική πηγή οικονομικής και 

στρατιωτικής ενίσχυσης. Ένα σχετικά μεγάλο μέρος του εξωτερικού χρέους του Ισραήλ είναι 

προς ανεξάρτητους ιδιώτες. Ο συνδυασμός των αμερικανικών εγγυήσεων για τη λήψη 

δανείων και των άμεσων πωλήσεων σε ανεξάρτητους επενδυτές, επιτρέπει στο κράτος για να 

δανείζεται σε ανταγωνιστικά ποσοστά. Οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας κατέχουν 

κομβικό ρόλο στην οικονομία, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Οι περιορισμένοι φυσικοί 

πόροι του Ισραήλ και η έμφαση της χώρας στην εκπαίδευση οδήγησαν την βιομηχανία προς 
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τους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το Ισραήλ (από το 2004) λαμβάνει τη μεγαλύτερη 

επένδυση κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) από οποιαδήποτε χώρα 

στην Ευρώπη και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου/AEΠ στον κόσμο, επτά φορές 

μεγαλύτερο των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης ήταν πάρα πολύ υψηλοί τα πρώτα 25 χρόνια από την 

ίδρυση του ισραηλινού κράτους, ένας από τους κύριους λόγους ήταν οι υψηλοί ρυθμοί 

μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 10% όμως τα 

χρόνια που ακολούθησαν οι ρυθμοί ανάπτυξης ακολούθησαν πτωτική τάση . Έτσι, μεταξύ 

του 1973 και τη 1979 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 3,8% ενώ τη δεκαετία που ακολούθησε ο 

ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ έπεσε στα 3,1%. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, το Ισραήλ είχε 

έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, η 

ανάπτυξη έφτανε στο 6% ετησίως, όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ μειώθηκαν και τελικά 

το 2004, κυμαινόταν στο 1,3%. Η επιβράδυνση της οικονομίας συνοδεύτηκε από μια μεγάλη 

αύξηση στην ανεργία, έτσι το 2004 η ανεργία είχε φτάσει στο 10,7%. Το αρνητικό 

αποτέλεσμα αυτής της εντυπωσιακής ανάπτυξης παρουσιάστηκε στο εμπορικό ισοζύγιο, 

εμφανίζοντας ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών. Με βάση τα στοιχεία 

του 2005, το Ισραήλ έχει εμπορικούς δεσμούς και με τις 5 ηπείρους, κυρίως όμως με την 

Ευρώπη και την Αμερική . 

5.2.2.1 Γεωργικός Τομέας  

Τα πρώτα 12 χρόνια από την ίδρυσή του το 1948 το Ισραήλ αύξησε τις καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις του από 150000 σε 400000 εκτάρια. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις σταθεροποιήθηκαν στα 430000 εκτάρια .Όμως, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα 

χρόνια οι ρυθμοί ανάπτυξης της Γεωργίας ήταν 6% ετησίως, στο τέλος της δεκαετίας του 80 

οι ρυθμοί αυτοί μειώθηκαν και έφτασαν στο 1%, συμφώνα με στοιχεία του 2004 η συμμετοχή 

της γεωργίας στην αύξηση του ΑΕΠ είναι αμελητέα. Το κυριότερο εμπόδιο ήταν η έλλειψη 

νερού και για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, πλήθος αρδευτικών έργων υψηλής 

τεχνολογίας έχουν πραγματοποιηθεί. Ένα ακόμη μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 

επαναχρησιμοποίησή του νερού που περισσεύει από άλλες δραστηριότητες, για αγροτικούς 

σκοπούς . 

5.2.2.2 Βιομηχανικός Τομέας  

Σχετικά με το βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα υφάσματα, τα διαμάντια  

και η βιομηχανία τροφίμων αποτέλεσαν τη βάση της οικονομίας  του Ισραήλ,  τη πρώτη 

δεκαετία ύπαρξής του. Στα χρόνια που ακολούθησαν είχαμε σημαντική ανάπτυξη της 
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χημικής βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, και της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών. Σήμερα, 

ο βιομηχανικός τομέας συνεχίζει να αναπτύσσεται γρηγορότερα από κάθε άλλο τομέα της 

οικονομίας . Από τη δεκαετία του ΄80, το ποσοστό της βιομηχανικής παραγωγής που 

εξαγόταν έφτασε το 50%. Λόγω της έλλειψης πρώτων υλών η βιομηχανία επικεντρώθηκε 

στην κατασκευή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι βιομηχανίες ασχολούνται 

κυρίως με ιατρικά μηχανήματα, αγροτικά μηχανήματα, τηλεπικοινωνίες, χημικά προϊόντα, 

αλλά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης παρατηρούνται 

στον τομέα υψηλής τεχνολογίας, που απαιτούν  ερευνά και υψηλές επενδύσεις.  

5.2.2.3 Τομέας Μεταφορών  

Ο τομέας των μεταφορών και επικοινωνιών συμβάλει κατά 8% στο Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν (ΑΕΠ), ενώ αποτελεί το 10% των προϊόντων και υπηρεσιών που εξάγονται ετησίως. 

Η ανάπτυξη των δημόσιων μέσων μεταφοράς δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ενώ αντίθετα ο 

αριθμός των ιδιοκτητών αυτοκινήτων πολλαπλασιάστηκε από τις 70000 το 1960 στις 540000 

το 1980 και τελικά έγτασε στο 2150000 το 2003. Η αύξηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από 

αντίστοιχη ανάπτυξη του Εθνικού δικτύου μεταφοράς. Τέλος, το σιδηροδρομικό δίκτυο της 

χώρας χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά εμπορικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια 

η κυβέρνηση προχωρά στη λήψη μέτρων για την βελτίωση του τομέα των μεταφορών: 

 Ανάπτυξη του ισραηλινού σιδηροδρομικού συστήματος.  Το σιδηροδρομικό σύστημα 

του Ισραήλ για πολλά έτη ήταν υποχρησιμοποιούμενο και απειλούμενο με ερείπωση. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια οι σιδηρόδρομοι του Ισραήλ έχουν αναλάβει ένα 

φιλόδοξο πρόγραμμα επέκτασης (το ποσό που επενδύεται μεταξύ 2003 και 2011 είναι 

ισοδύναμο σε περίπου 5,4 € δισεκατομμύρια). Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί μεγάλα ποσά 

για να αναβιώσει τους εγκαταλειμμένους σιδηροδρόμους, την ανανέωση και την 

αναβάθμιση των υπαρχουσών γραμμών και τη κατασκευή νέων γραμμών, καθώς και 

την αγορά νέων κινητών αποθεμάτων εξοπλισμού, 

 Ανάπτυξη μετρό.  Το τραίνο-μετρό έχει βοήθησει την την οικονομική, κοινωνική και 

αστική ανάπτυξη και έχει βελτιώσει και την ποιότητα της ζωής και το περιβάλλον στη 

μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ. 

5.2.2.4 Πληθυσμιακή Εξέλιξη –Κοινωνικό Κράτος 

Ο πληθυσμός του Ισραήλ στα τέλη του 2006 ήταν 7,1 εκατομμύρια  πολίτες. Από το 1948 που 

ιδρύθηκε το Ισραήλ, ο πληθυσμός του εφταπλασιάστηκε, αυτό οφείλεται κυρίως στα υψηλά 

ποσοστά μετανάστευσης . Το 92% του πληθυσμού ζει στα αστικά κέντρα της χώρας. Οι τρεις 

μεγαλύτερες πόλεις είναι η Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και η Χάιφα .Ενώ τα πρώτα χρόνια το 
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Ισραήλ ήταν αραιοκατοικημένο, τα τελευταία χρόνια ειδικά το βόρειο τμήμα της χώρας έχει 

μετατραπεί σε ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία του κόσμου. Συγκεκριμένα, 

περίπου 92% του πληθυσμού ζει σε μια περιοχή που καλύπτει μόνο το 40% της έκτασης της 

χώρας .   

Οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες παρέχουν τόσο κοινωνικά, όσο και οικονομικά οφέλη, 

υπό την αιγίδα του Εθνικού Ασφαλιστικού Ιδρύματος. Το μεγαλύτερο μέρος των 

κοινωνικών παροχών αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, 

παρέχοντας τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους. Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης του 

κοινωνικού κράτους αφορούν τους μετανάστες και την εργασία.  Ύστερα από μια μείωση 

των κοινωνικών δαπανών τη τελευταία εικοσαετία, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και 

πάλι μια αύξηση αυτών των δαπανών.  

Η Εθνική Ασφάλειας Υγείας παρέχει ένα πλήθος ιατρικών υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας 

νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους τους πολίτες της χώρας. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη 

μικρή παιδική θνησιμότητα, 1 παιδί/1000 γεννήσεις και στα υψηλά όρια ζωής, που 

αγγίζουν τα 77,1 και τα 81,4 χρόνια για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα, βάση στοιχείων του 

2004.

Στο Ισραήλ η παρακολούθηση προσχολικών προγραμμάτων αγγίζει το 100% , παρά το 

γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικά ούτε δωρεάν. Υποχρεωτική είναι φοίτηση των παιδιών 

από τα πέντε τους χρόνια έως και τα δεκαέξι τους. Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, 

περίπου 170 χιλιάδες μαθητές εγγράφονται σε κάποιο από τα πανεπιστήμια της χώρας ή σε 

κάποιο από τα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Το ποσοστό του Ισραηλινού  πληθυσμού που  

εμπλέκεται στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα είναι ένα από  τα υψηλότερα 

παγκοσμίως και αναλογικά με το πλήθος του εργατικού δυναμικού, η χώρα κατέχει τα 

πρωτεία σε δημοσιεύσεις σε διάφορους τομείς, όπως τον ιατρικό τομέα και τον τομέα των 

θετικών επιστημών. [46] 

 

5.2.3 Ενέργεια  

Τα αρμόδια ιδρύματα για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας είναι το 

Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εθνικών Υποδομών, το οποίο ιδρύθηκε το 1977. Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με κυβερνητική απόφαση, στις 25 Δεκεμβρίου του 1988 

και είναι αρμόδιο για τον εθνικό συντονισμό όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος. Το Ισραήλ δεν ανήκει στις χώρες του 

Παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο της UNFCCC που επικυρώθηκε στις 4 Ιουνίου 1996. Είναι 
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επίσης συμβαλλόμενο μέρος στο Πρωτόκολλο του Κιότο (υπογραφή στις 16 Δεκεμβρίου 

1998), και το επικύρωσε στις 15 Μαρτίου 2004. Η Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ για το ΜΚΑ 

οργανώθηκε στα πλαίσια του Υπουργείου περιβάλλοντος το 2004. Η επιτροπή αυτή 

περιλαμβάνει αντιπροσώπους της κυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών.   

Κατά τη διάρκεια  της προηγούμενης δεκαετίας, τα ενεργειακά πρότυπα και οι κανονισμοί 

έχουν αναθεωρηθεί βάση της εξελισσόμενης έρευνας στα οικονομικά, την τεχνολογία, την 

υγεία και τα γεωργικά αποτελέσματα. Τα συστήματα ελέγχου και επιθεώρησης έχουν 

οργανωθεί για να παρέχουν μια ενημερωμένη εικόνα της κατάστασης του περιβάλλοντος, 

να επιτρέπουν στις αρχές να προβλέψουν τις περιβαλλοντικές τάσεις, και να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη των προγραμμάτων μείωσης της ρύπανσης.  Στο Ισραήλ, γίνονται 

προσπάθειες η εξοικονόμηση ενέργειας να ενισχυθεί με κυβερνητικές αποφάσεις (π.χ., 

συμπαραγωγή, εφαρμογή οδηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας, πρότυπα κατανάλωσης 

ενέργειας για τα κλιματιστικά, πρότυπα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων), με την ανάπτυξη 

των νέων τεχνολογιών (π.χ., παραγωγή του βιοαερίου, συμπαραγωγή, φωτισμός των 

κτηρίων γραφείων) και με την επέκταση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας στο ευρύ κοινό, 

καθώς επίσης και με την εκπαίδευση στα σχολεία. 

Το Ισραήλ είναι ενεργειακά εξαρτώμενο από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ειδικά το 

πετρέλαιο. Μέχρι σήμερα, όπου σημειώθηκε μια μεγάλη παράκτια ανακάλυψη φυσικού 

αερίου, το Ισραήλ δεν είχε ουσιαστικά κανέναν δικό του αξιοποιήσιμο πόρο ορυκτών 

καυσίμων, και είχε αναγκαστεί να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισαγωγές για να 

ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες του. Η χώρα είναι 97% εξαρτώμενη από τις 

ενεργειακές εισαγωγές (97% της πρωτογενούς ενέργειας). Παραδοσιακά, το Ισραήλ έχει 

στηριχθεί στις μακροχρόνιες συμφωνίες με κράτη όπως το Μεξικό (πετρέλαιο), η Νορβηγία 

(πετρέλαιο), η Ρωσία (πετρέλαιο), η Αίγυπτος (φυσικό αέριο), η Αυστραλία (άνθρακας), η 

Νότια Αφρική (άνθρακας), η Κολομβία (άνθρακας). Η χώρα στοχεύει να αυξήσει το φυσικό 

αέριο ως ποσοστό του ενεργειακού μίγματός του στα ερχόμενα έτη και έχει προσπαθήσει να 

διαφοροποιήσει τις πηγές ανεφοδιασμού του και να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές λύσεις, 

όπως την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Από τις ΑΠΕ αυτή που χρησιμοποιείται στο 

Ισραήλ ευρέως, είναι η ηλιακή, λόγω του υπάρχοντος δυναμικού. Κυρίως, χρησιμοποιείται 

για τη θέρμανση του νερού, μάλιστα υπάρχει ειδική νομοθεσία που προβλέπει τη χρήση 

τέτοιων συστημάτων σε όλα τα καινούργια σπίτια. Το Ισραήλ είναι πρωτοπόρο σε αυτή τη  

τεχνολογία, ενώ προσπάθειες γίνονται για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, άρχισε να χρησιμοποιείται ως καύσιμο στους σταθμούς 

παραγωγής ενέργειας της χώρας ο άνθρακας, από τότε έγινε το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο 
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καύσιμο στον ενεργειακό τομέα. Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί 

αυτή η κατάσταση, με την εισαγωγή φυσικού αερίου και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 

που έχουν βρεθεί απέναντι από την Ισραηλινή ακτογραμμή. Όμως το μέγεθος των 

κοιτασμάτων δεν είναι πλήρως καθορισμένο, όπως και η οικονομική βιωσιμότητα μιας 

τέτοιας επένδυσης. [51] 

Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στα 10,1 GW, βάση 

στοιχείων του 2004. Υπάρχουν τρεις σταθμοί που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο, 

και μαζί με τους σταθμούς παραγωγής που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το κάρβουνο, 

παράγουν το 67,1% της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας. Η υπόλοιπη ενέργεια παράγεται  

σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν είτε αέριο-τουρμπίνες σε ποσοστό 18,4% , είτε είναι 

εργοστάσια συνδυασμένου κύκλου σε ποσοστό 14,5%. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν ως 

καύσιμο κάρβουνο ή πετρέλαιο χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν τα φορτία βάσης, 

ενώ το φυσικό αέριο για τη κάλυψη της ζήτησης αιχμής. Συνολικά οι διάφορες μορφές 

ενέργειας, αλλά και οι αντίστοιχες ποσότητες που αφορούν το Ισραήλ παρουσιάζονται 

συγκεντρωμένα στο ακόλουθο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.[53]

 

Πίνακας 5.2.1:Ενεργειακό Ισοζύγιο του Ισραήλ 

 Πρωτογενής παραγωγή 

(MTOE) 

1995 1999 2000 2010 2020 

1 Στερεά καύσιμα 0,03 0,05 0,04 0,05 0,09 

2 Πετρέλαιο - 0,01 0,01 0,02 0,03 

3 ΦΑ 0,02 0,01 0,01 0,85 3,15 

5 ΑΠΕ 0,45 0,56 0,62 0,70 1,16 

  Συνολική Πρωτογενής 

Παραγωγή 
0,50 0,63 0,68 1,62 4,43 

     

  Καθαρές εισαγωγές (MTOE) 1995 1999 2000 2010 2020 

1 Στερεά καύσιμα 4,92 7,19 6,21 9,45 10,47 

2 Πετρέλαιο 9,45 12,13 13,21 11,14 14,08 
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 - Αργό πετρέλαιο 11,20 10,92 11,60 9,69 12,50 

  - Πετρελαϊκά προϊόντα -1,75 1,21 1,61 1,45 1,58 

3 ΦΑ - - - 1,65 9,18 

4 Ηλεκρισμός -0,08 -0,11 -0,13 -0,13 -0,15 

  Συνολικές καθαρές 

εισαγωγές 
14,26 19,22 19,29 22,11 33,58 

     

  

Μεικτή εγχώρια κατανάλωση 

(MTOE) 

1995 1999 2000 2010 2020 

1 Στερεά καύσιμα 4,95 7,20 6,67 9,50 10,56 

2 Πετρέλαιο 10,47 12,68 13,04 11,16 12,87 

3 ΦΑ 0,02 0,01 0,01 2,50 12,33 

4 Λοιπές  0,38 0,44 0,48 0,60 2,25 

 Αποκλίσεις -0,06 -0,11 -0,25   

  Συνολική μεικτή εγχώρια 

κατανάλωση  
15,75 20,22 19,95 23,66 37,85 

     

  

ΑΠΕ στην πρωτογενής 

παραγωγή (MTOE) 

1995 1999 2000 2010 2020 

1 Υδάτινη 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 

2 Βιομάζα  - 0,01 0,01 0,02 0,05 

3 Αιολική - - - 0,01 0,03 

4 Ηλιακή και λοιπές  0,44 0,54 0,60 0,65 1,03 

5 Γεωθερμία - - - - - 
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  Σύνολο ΑΠΕ 0,45 0,56 0,62 0,70 1,16 

     

  

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας   (KTOE) 

1995 1999 2000 2010 2020 

1 Στερεά 1609 2269 2550,8 3259,4 3182 

2 Πετρέλαιο 928,5 1100 1141,2 0 0 

3 ΦΑ 0 1,72 1,72 1049,2 2623 

4 ΑΠΕ 10 10 10 17,2 43 

  Συνολική παραγωγή 

ηλεκτρισμού 
2547,5 3164,7 3703,7 4325,8 5848 

 

Τέλος, η κατανάλωση ενέργειας στο Ισραήλ αυξάνεται συνεχώς , με τη μεγαλύτερη αύξηση 

στο τομέα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας έχει 

σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, από 1,69 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου 

(TOE) το 1970, σε 3,04 το 2004. Το γεγονός αυτό φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα .[2,48,49] 

 

Σχήμα 5.2.1: Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας  

 

5.2.4 Ενεργειακές Προτεραιότητες  

Στο Ισραήλ παρατηρείται μια τάση για βαθμιαία φιλελευθεροποίηση του τομέα της 

ενέργειας, με παράλληλη διαφοροποίηση του ανεφοδιασμού με τη διείσδυση του φυσικού 

αερίου και τη λήψη μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Ένας από τους βασικούς στόχους 



 

Διπλωματική Εργασία  

Σελίδα 78 

είναι η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και οι 

κυβερνητικές αποφάσεις έχουν θέσει σαν στόχο την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας, από το 0.8% της εγκατεστημένης 

παραγωγικής ικανότητας του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, σε 20%. Ως μέρος αυτής της 

προσπάθειας να αυξηθεί η ιδιωτικοποίηση του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 

χώρας, το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ έχει υποχρεώσει την Ισραηλινή Εταιρία 

Ηλεκτρισμού να αγοράσει τουλάχιστον 900 MW της ενέργειας από ανεξάρτητους 

παραγωγούς ενέργειας, τα οποία προέρχονται από ηλιακή, αιολική ενέργεια, και φυσικό 

αέριο. 

Παράλληλα, με τους νόμους και τους κανονισμούς που εξετάζουν τα συγκεκριμένα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, η νομοθεσία του Ισραήλ περιλαμβάνει νόμους, όπως ο 

Κτηριακός Νόμος και η χορήγηση αδειών του Επιχειρησιακού Νόμου, οι οποίοι παρέχουν 

ένα πλαίσιο για τη χρήση των πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη . Η ορθολογική χρήση της 

ενέργειας γενικά και στα κτήρια ειδικότερα, είναι ένα κύριο συστατικό της βιώσιμης 

ενεργειακής πολιτικής στη χώρα.  Ένα άλλο σημαντικό νομικό βήμα σε αυτό το πλαίσιο, 

πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία ενεργειακών προτύπων που ξεκίνησε από το Ίδρυμα 

Προτύπων του Ισραήλ (Standards Institution of Israel -SII). Ένα από τα σημαντικότερα 

πρότυπα που δημοσιεύθηκε από το SII είναι τα πρότυπα θερμικής μόνωσης για την 

οικοδόμηση εξωτερικών τοίχων. Τα πρότυπα επιβάλλονται από το Υπουργείο Κατοικίας και 

τους τοπικούς δήμους. Είναι επιβεβλημένα από τοπικές, περιφερειακές και κυβερνητικές 

επιτροπές κατασκευής. Τα πρότυπα δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2005 αλλά δεν είναι 

υποχρεωτικά. Οι κώδικες οικοδόμησης επιβάλλονται συστηματικά από την κυβέρνηση. 

Μερικές αλλαγές στα πρότυπα κτηρίου αναμένονται στον τομέα των ενεργειακών 

προτύπων, για τα δημόσια κτήρια. Εντούτοις αναμένονται να είναι εθελοντικά πρότυπα.   

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει καθορίσει τις αρχές 

που καθοδηγούν τη περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, αρκετές από τις οποίες αφορούν 

την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου:  

 Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της περιβαλλοντικής και οικολογικής 

επιδείνωσης, βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,  

 Ορθολογική χρήση των περιβαλλοντικών πόρων για την προώθηση της εξοικονόμησης, 

και την αποτροπή  της ζημίας στο περιβάλλον, μέσω τεχνολογικών και οικονομικών 

μέτρων, 
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 Δημόσια συμμετοχή μέσω της δημιουργίας περιβαλλοντικών αξιών, της στρατολόγησης 

οργανώσεων και της συμμετοχής των τοπικών αρχών στις περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες, 

 Περιφερειακή και διεθνής συνεργασία, 

 Ανάπτυξη μιας ενσωματωμένης βάσης δεδομένων για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος στο Ισραήλ.   

Ο κύριος στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να ενθαρρυνθεί την ορθολογική 

χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, αποτρέποντας την αμετάκλητη ζημία στους φυσικούς 

πόρους, μέσω των τεχνολογικών και οικονομικών μέτρων. Το Υπουργείο δίνει 

προτεραιότητα στην παρεμπόδιση των διαδικασιών και των σχεδίων που προκαλούν 

αμετάκλητη και ανεπανόρθωτη ζημία στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος βλέπει 

το κοινό ως συνεργάτη στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες και λαμβάνει μέτρα για να 

ενισχύσει τη δημόσια συμμετοχή μέσω τριών ενεργειών:  

 Δημιουργία περιβαλλοντικών αξιών, βασισμένες στη προστασία του περιβάλλοντος,  

 Στρατολόγηση των εταιριών και των οργανώσεων ως ενεργούς συνεργάτες στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα,   

 Εκμετάλλευση των τοπικών αρχών για να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό περιβάλλον 

προς όφελος των κατοίκων τους.  

Μια άλλη προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να προσπαθήσει να 

καταστήσει το Ισραήλ συνεργάτη μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών, στη διεθνή 

δραστηριότητα για προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή των σχετικών 

συμβάσεων. Το Υπουργείο στοχεύει, επίσης, να αναπτύξει μια βάση δεδομένων, η οποία θα 

παράσχει μια ενημερωμένη εικόνα της κατάστασης του περιβάλλοντος και των 

περιβαλλοντικών κινδύνων στο Ισραήλ, τις μελλοντικές τάσεις και τις επιπτώσεις που 

κρύβονται κάτω από τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Αυτό θα χρησιμεύσει ως μια βάση για 

την απόφαση και τη χάραξη πολιτικής, θα παράσχει ανατροφοδότηση στις υπουργικές 

δραστηριότητες και θα χρησιμεύσει ως ένα εργαλείο για νέα επιτεύγματα . [71]  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικών Υποδομών-ΥΕΥ (Ministry of National Infrastructures -

MONI) μια προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρυνθούν η ανάπτυξη και η εφαρμογή των 

εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών έγινε το 1998. Με εκείνη την απόφαση, η 

διυπουργική επιτροπή διορίστηκε για να αναπτύξει μεθόδους, για την αύξηση της χρήσης 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Εντούτοις, αυτή η προσπάθεια μόνο εν μέρει έχει πετύχει να 
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στείλει το σωστό μήνυμα στους επιχειρηματίες. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει θέσει σε 

εφαρμογή την απόφασή της για αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, αν και αυτή η 

προσπάθεια δεν είχε επιπτώσεις στην αγορά του 2004.  

Νέοι κανονισμοί σχετικά με την αποτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Εnvironmental Ιmpact Αssessment -EIA), που αντικαθιστούν τους προηγούμενους 

κανονισμούς του 1982, τέθηκαν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2003. Οι νέοι κανονισμοί 

στοχεύουν στην αναβάθμιση του συστήματος EIA στο Ισραήλ και στην ενσωμάτωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αρχικά στάδια των διαδικασιών προγραμματισμού και 

λήψης απόφασης. Οι κανονισμοί, που συντάχθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Εθνικό 

Συμβούλιο Προγραμματισμού και Κτηρίων, βασίζονται σε πρότερη εμπειρία της χώρας 

κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο δεκαετιών και στην αναθεώρηση των συστημάτων 

EIA σε άλλες χώρες.   

Το ΥΕΥ, με την ενίσχυση άλλων υπουργείων, ενεργεί για να εισαγάγει εναλλακτικές  μορφές 

ενέργειας και να βελτιώσει  τα πρότυπα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος 

και να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός ανεφοδιασμός στο μέλλον. Έχει αρχίσει επίσης την 

αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

μεταξύ των ενεργειακών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο Ισραήλ και 

που επιτρέπουν τη διείσδυση των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.  Το 

Υπουργείο εξέδωσε ένα σχέδιο «αναθεώρησης των κανονισμών ηλεκτρικής ενέργειας το 

2004». Οι στόχοι της νέας πολιτικής είναι :   

 Διεύρυνση  της δυνατότητας ηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας της χώρας, μέσω της 

ενθάρρυνσης των ιδιωτικών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών  ειδικών 

ευκαιριών χρηματοδότησης,   

 Δημιουργία συνθηκών για θεμιτό ανταγωνισμό και ενθάρρυνση των ιδιωτικών 

παραγωγών για να πωλήσουν άμεσα στους καταναλωτές/ πελάτες τους,   

 Ενθάρρυνση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αποδοτικές τεχνολογίες .   

Το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει πολύ καιρό πριν τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι 

ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και δραστηριοτήτων εκτελείται. Τα προγράμματα αυτά 

περιλαμβάνουν τις πληροφορίες, την τυποποίηση, τη νομοθεσία και την επιβολή σχετικά με 

δράσεις ΕΞΕΝ. Το ΥΕΥ ενεργεί για να επιτύχει τη μέγιστη αποδοτικότητα στη διαχείριση 

ενέργειας. Οι δραστηριότητες του Υπουργείου φανερώνονται στους τομείς της προσφοράς 

και της ζήτησης ενέργειας. Η ΕΞΕΝ εξετάζει την πλευρά ζήτησης. Το Υπουργείο προωθεί 
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συνεχώς την ΕΞΕΝ με την ανάπτυξη μιας κυβερνητικής στρατηγικής, ως συμβολή στη 

βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.   

Το ΥΕΥ του Ισραήλ έχει δημοσιεύσει ,για δημόσια αξιολόγηση, ένα νέο ενεργειακό 

πρόγραμμα με σκοπό να συντονίσει τις αρχές του Ισραήλ προγραμματίζοντας τη 

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί τα επόμενα 20 έτη. Μια από τις βασικές συστάσεις 

είναι η «προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδύσεων στην περαιτέρω ανάπτυξη για τις προηγμένες ηλιακές ενεργειακές τεχνολογίες». 

Το κύριο πρόγραμμα προωθεί την ενεργό και εκτενή δράση σε αυτήν την περιοχή, που 

καλύπτει και την εφαρμογή συγκεντρωμένων εγκαταστάσεων ηλιακής παραγωγής ενέργειας 

(δηλ. οι προγραμματισμένες ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις 500 MW), καθώς επίσης 

ενθαρρύνει τους ιδιωτικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς να χρησιμοποιούν 

ηλιακούς συλλέκτες. Αυτό το πρόγραμμα δείχνει τις κατευθύνσεις που πρέπει να 

ακολουθηθούν, χωρίς να γίνονται συγκεκριμένες συστάσεις ως προς τα προγράμματα, τις 

επιχορηγήσεις ή τις επενδύσεις.  Εντούτοις, τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών είναι 

περιορισμένα. Πολλά από τα πρότυπα είναι εθελοντικά και η επιβολή των περισσότερων 

είναι  περίπλοκη.[60,61] 

Αν και ο νόμος δεν είναι αφιερωμένος απλώς στις ΑΠΕ, τις αναφέρει και ενθαρρύνει τους 

ιδιωτικούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να εισέλθουν στην αγορά. Η σημασία αυτής 

της νέας νομοθεσίας βρίσκεται στο γεγονός ότι η Ηλεκτρική Εταιρία του Ισραήλ (Israel 

Electric Corporation-IEC) δεν θα έχει πλέον το μονοπώλιο στην παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας,  αν και θα συνεχίσει να είναι ο μόνος διανομέας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

αγορά ηλιακών συλλεκτών παρουσιάζουν:   

 Η ενθάρρυνση της εμπορικής ανανεώσιμης ενεργειακής παραγωγής,  και   

 Η αναγνώριση και η άδεια να συνδεθούν τα νοικοκυριά, στα νέα συστήματα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.   

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής κυβέρνησης είναι να καταφέρει να 

ανταποκριθεί στη ζήτηση ενέργειας τόσο από άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 

ποσότητας, με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. Για το 

σκοπό αυτό έχουν τεθεί στόχοι για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων  για 

την αύξηση της παραγωγής ενέργειας χωρίς, την ταυτόχρονη αύξηση των εκπομπών αερίων 

επιζήμιων για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η κατανάλωση φυσικού αερίου, 

η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ΑΠΕ. 
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Η χρήση του φυσικού αερίου στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε στο Ισραήλ το 

2004 στη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας του  Eshkol. Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας αναμένεται η ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου που θα τροφοδοτεί τα 

εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο. Σκοπός είναι  το 50% της 

συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτεται από τη κατανάλωση φυσικού 

αερίου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των καυσίμων,  και κατά 

συνέπεια η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Παράλληλα σχεδιάζεται η μετατροπή πολλών 

μονάδων που καταναλώνουν πετρέλαιο σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ είναι πρωτοπόρο στις τεχνολογίες ΑΠΕ, κυρίως στην 

ανάπτυξη και παραγωγή επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. Επιπλέον, σχεδιάζεται η ανάπτυξη 

μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 100MW από ηλιακή ενέργεια, στο νότιο 

τμήμα της χώρας, αλλά και η δημιουργία δύο αιολικών πάρκων ισχύος 50 MW στο βόρειο 

τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του 2006. Στόχος της κυβέρνησης 

είναι το 2007 το 2% της συνολικής ενέργειας να παράγεται από ΑΠΕ , ενώ το ποσοστό αυτό 

θα αυξηθεί στο 5% εώς το 2016. 

Το μεγαλύτερο όφελος όμως αναμένεται να προέλθει από την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Υπολογίζεται πως μια ενδεχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 20-30% θα αποφέρει 

κέρδη της τάξεως των  500-600 εκατομμύριων € ετησίως . Οι δράσεις της κυβέρνησης προς 

αυτή τη κατεύθυνση ανά τομέα είναι οι εξής:  

 Οικιακός Τομέας: Αντικατάσταση παλιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, δίνοντας 

φορολογικά κίνητρα, 

 Βιομηχανικός Τομέας: Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της 

απόδοσης των βιομηχανικών μονάδων, 

 Δημόσιος Τομέας  : Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού των δρόμων.[51,64] 

 

5.2.5 Ενεργειακή Εξάρτηση  

5.2.5.1 Πετρέλαιο  

Το Ισραήλ δεν παράγει σχεδόν καθόλου πετρέλαιο και εισάγει σχεδόν όλες τις αναγκαίες 

ποσότητες πετρελαίου. Αν και η αναζήτηση πετρελαίου στο Ισραήλ δεν έχει αποδειχθεί 

επιτυχής στο παρελθόν, οι γεωτρήσεις συνεχίζονται . Η Επιτροπή Πετρελαίου του Ισραήλ 

έχει υπολογίσει ότι η χώρα διαθέτει 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, που πιθανότατα 
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βρίσκονται κάτω από τα αποθέματα φυσικού αερίου. Γεωλογικά, το Ισραήλ εμφανίζεται να 

συνδέεται με το πλούσιο παλαιοζωικό σύστημα πετρελαίου που εκτείνεται από τη Σαουδική 

Αραβία μέσω του Ιράκ στη Συρία. Τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου είναι 3.8 

εκατομμύρια βαρέλια. [72]  

5.2.5.2 Φυσικό Αέριο  

Υπολογίζεται ότι το Ισραήλ θα εισαγάγει το φυσικό αέριο στη μορφή μίγματος καυσίμων, 

ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που κυριαρχείται  αυτήν την περίοδο από 

τις εγκαταστάσεις άνθρακα, για σκοπούς ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικούς, και 

περιβαλλοντικούς. Μια δυνατότητα είναι εισαγωγές φυσικού αερίου από τις παράκτιες 

περιοχές του Νείλου της Αιγύπτου, είτε δια ξηράς πέρα από τη χερσόνησο Sinai, είτε μέσω 

υποβρύχιας σωλήνωσης στην ισραηλινή ακτή. Μια άλλη μεγάλη πιθανότητα, που έχει 

προκύψει είναι ότι οι πρόσφατα ανακαλυμμένοι παράκτιοι πόροι φυσικού αερίου του 

Ισραήλ θα μπορούσαν ενδεχομένως να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ενεργειακές ανάγκες 

του Ισραήλ. Τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου του Ισραήλ είναι τουλάχιστον 42 

δισεκατομμύρια m3, σύμφωνα με στοιχεία του 2004. [47] 

Η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης του προγράμματος, αξίας 400 

εκατομμυρίων €,  για την κατασκευή ενός δικτύου διανομής φυσικού αερίου, λόγω 

ανησυχιών ως προς την ασφάλεια. Η εταιρεία Tractebel, που κρατά το 60% στην 

κοινοπραξία του προγράμματος, ήταν ο μόνος πλειοδότης στο πρόγραμμα και η πείρα της 

θεωρείται κρίσιμος παράγοντας  για το πρόγραμμα. Τον Μάιο του 2001, η κυβέρνηση 

επένδυσε το ποσό των 235 εκατομμυρίων €  στην οικοδόμηση ενός συστήματος παραγωγής 

και διανομής αερίου στην ακτή της Ασκαλών. Δεν σχεδίασε όμως, τη παραγωγή φυσικού 

αερίου από τον παράκτιο τομέα, ο οποίος είναι σημαντικά μικρότερος και πιο 

απομακρυσμένος  από τον αντίστοιχο στην Ασκαλών. Βάση στοιχείων του 2004 η συνολική 

παραγωγή φυσικού αερίου, που χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στις ηλεκτροπαραγωγικές 

εγκαταστάσεις, ήταν 43300 Tera Joule-TJ.  

5.2.5.3 Άνθρακας 

Η Εθνική Εταιρία Ανεφοδιασμού Ανθρακα (NCSC), η οποία είναι κρατική επιχείρηση 

(μερίδιο κράτους 74%) και ιδρύθηκε το 1981, είναι  αρμόδια για την εξασφάλιση των 

εισαγωγών άνθρακα της χώρας. Τον Μάρτιο του 2001, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την 

πώληση NCSC στην Israel Electric Corporation (IEC), που ήδη κατείχε το 26% της 

επιχείρησης. Όλες οι προμήθειες άνθρακα του Ισραήλ εισάγονται. Το 2001, περίπου 47% 

αυτών των εισαγωγών προήλθε από τη Νότια Αφρική, με το υπόλοιπο από την Κολομβία 
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(21%), την Αυστραλία (16%), την Ινδονησία (16%), τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία. 

Η NCSC σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις πηγές 

ανεφοδιασμού της, μειώνοντας τις εισαγωγές  από τη Νότια Αφρική. Ως μέρος αυτής της 

προσπάθειας, ο άνθρακας από τις Ηνωμένες Πολιτείες  δοκιμάστηκε στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας της Ασκαλών, ενώ παράλληλα το Ισραήλ εισήγαγε άνθρακα από την 

Πολωνία και την Κίνα για πρώτη φορά. Συνολικά, το Ισραήλ εισήγαγε περίπου 6.21 MTOE 

του άνθρακα 2001. Ενώ το 2004 η ποσότητα αυτή αυξήθηκε ιδιαίτερα, και έφτασε τους 8,9 

MTOE .Το Ισραήλ καλύπτει περίπου 30% της ενεργειακής ζήτησής του από τον άνθρακα, 

πρώτιστα για την παραγωγή ηλεκτρικήςενέργειας. Η αύξηση της ζήτησης άνθρακα και των 

εισαγωγών, οδηγείται κυρίως από την ταχεία ανάπτυξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.  

5.2.5.4 Ηλεκτρική Ενέργεια  

Τον Μάρτιο του 2002, η IEC ενέκρινε την απόκτηση τριών μονάδων συμπαραγωγής από τη 

Siemens AG της Γερμανίας για 341 εκατομμύρια €. Αυτό επέτρεψε στο Ισραήλ να 

χρησιμοποιήσει και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο ως καύσιμα στους σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Gezer και της Χάιφα.   

Η IEC είχε 10.1 GW εγκατεστημένο δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος 

του 2004 και η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη το 2004 ήταν 42.933 GWh, 67.1% 

προερχόμενη από τις πετρελαιοκίνητες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 

άνθρακα/καυσίμων, 18.4% από τους στροβίλους αερίου και 14.5% από τις εγκαταστάσεις 

συνδυασμένου κύκλου.  Για να ικανοποιήσει την προβλεπόμενη μελλοντική ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας, η προσθήκη 32.37 MW ισχύος  μέχρι το τέλος του 2010 είναι 

προγραμματισμένη.   

Το Ισραήλ αναμένεται να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ του από συμβατικές πηγές 

ενέργειας. Η εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ μετατρέπει τις πετρελαιοκίνητες γεννήτριες, 

ώστε να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και υπολογίζεται ότι θα παραγάγει το 

25% της ηλεκτρικής ενέργειάς από το αέριο το 2005. Πριν από τις πρόσφατες οικονομικές 

δυσκολίες της χώρας, η ηλεκτρική κατανάλωση ισχύος αυξανόταν γρήγορα (περίπου 4% - 

5% ετησίως), και οι εκτιμήσεις της IEC υπολογίζουν ότι αυτή η αυξανόμενη απαίτηση 

ενέργειας θα οδηγήσει το δυναμικό παραγωγής να ανέλθει σε 13 GW  το 2010.   

Η IEC προγραμματίζει να ξοδέψει περίπου 1 δισεκατομμύριο €  κατά τη διάρκεια των 

επόμενων δέκα ετών για να μειώσει τις εκπομπές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειάς. Οι νέες εγκαταστάσεις άνθρακα πρόκειται να εξοπλιστούν με τα συστήματα 

αποθείωσης και καύσης αερίου σωλήνων και στους περισσότερους από τους υπάρχοντες 
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στροβίλους αερίου της IEC έχουν τοποθετηθεί συστήματα χαμηλής καύσης αζώτου. Το 

μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων τέφρας άνθρακα, που παράγονται από τις τρεις  

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με κάρβουνο της IEC, πωλείται στη βιομηχανία 

τσιμέντου.   

Η κατανάλωση ενέργειας έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 

ετών, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, της ανόδου του βιοτικού επιπέδου του 

Ισραήλ και της ταχείας δημογραφικής ανάπτυξης από νέους μετανάστες καθώς και τη 

φυσική αύξηση που ήταν στο 2.5% το 2004. Είκοσι έτη πριν, το 1985, η κατανάλωση 

ενέργειας κατά κεφαλήν ήταν 1.3 TOE, το 2005, η κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλήν 

αυξήθηκε σε 2.0 ΤΟE. Το 2004, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 42.776 

εκατομμύρια KWh, μια αύξηση 3,3% έναντι του 2003. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, η 

αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικιακό τομέα είναι υψηλότερη απ' 

ότι στους άλλους τομείς. Το 2004, η οικιακή κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 

13.795 εκατομμύρια kWh, μια αύξηση 4,4% από το 2003, που συνεχίζει την αύξηση του 2003, 

οπότε και το ποσοστό κυμαινόταν στο 3,7%. [52] 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπεύθυνη για μια μεγάλη μερίδα εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του θείου, του 

διοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του αζώτου. Η IEC έχει καθιερώσει ποικίλα 

μέτρα για να μειώσει τις μολυσματικές εκπομπές, παρά την αύξηση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, σχέδια εφαρμόζονται για τη μετατροπή των 

πετρελαιοκίνητων σταθμών του Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για τη 

προώθηση της εισαγωγής εναλλακτικών και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ιδιαίτερα της 

ηλιακής και της αιολικής. Η Ηλεκτρική Επιχείρηση του Ισραήλ  αναμένει να μειώσει τις 

εκπομπές του CO2 περίπου κατά 20% στη διάρκεια των επόμενων 3 ετών, ενώ όπως έχουμε 

αναφέρει η ηλεκτρική  παραγωγή πρόκειται να σημειώσει σημαντική αύξηση. Κατά τη 

παρούσα δεκαετία, οι εκπομπές του CO2 από την ηλεκτρική παραγωγή θα μειωθούν από 

820g  σε 700g CO2/kWh.[54,66] 

Το 2004, η εγκατεστημένη ισχύς της IEC έφτασε συνολικά τα 10.109 MW. Από αυτή, το 

δυναμικό με καύσιμο το κάρβουνο ήταν περίπου 4.840 MW, που αντιπροσωπεύει περίπου 

το 48% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού. Το παραγωγικό δυναμικό με καύσιμο το 

πετρέλαιο ήταν περίπου 3.091 MW, περίπου 31% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού. 

Η ισχύς με καύσιμο τον ατμό από τη χρήση του πετρελαίου ήταν περίπου 1.030 MW, 

περίπου 10% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Το υπόλοιπο 1.148 MW, περίπου 11% 
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του συνολικού δυναμικού, στηρίχτηκε στην εισαγωγή του φυσικού αερίου στις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας της IEC για πρώτη φορά.   

Το 2004, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο ήταν τα κύρια καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας – 77,6% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

παρήχθη με χρήση άνθρακα και 9%  από το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τα προγράμματα 

ανάπτυξης της IEC, το παραγωγικό σύστημα στο Ισραήλ θα συνεχίσει να βασίζεται στον 

άνθρακα και το φυσικό αέριο στο μέλλον, αν και η αναλογία μεταξύ του άνθρακα και του 

αερίου θα αλλάξει. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, περίπου 60% της εγκατεστημένης 

παραγωγικής ικανότητας της IEC θα βασιζεται στο φυσικό αέριο.   

Αρχίζοντας τον Ιούλιο του 2004, η Ηλεκτρική Εταιρία του Ισραήλ μεταπήδησε στη χρήση 

καυσίμων με μικρή περιεκτικότητα σε θείο (δεν υπερβαίνει το 0.5%) στις παράκτιες 

πετρελαιοκίνητες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειάς της. Οι βελτιώσεις έχουν οδηγήσει 

ήδη σε μια μείωση 40 - 50% στο οξείδιο θείου και των συνολικών εκπομπών μεταξύ του 1999 

και του 2004. Αναμένεται ότι οι μολυσματικές εκπομπές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας θα σημειώσουν περαιτέρω μείωση στα ερχόμενα έτη, λόγω των εξής:   

 Μετατροπή των πετρελαιοκίνητων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του 

Ισραήλ και των στροβίλων στο φυσικό αέριο,  

 Καθιέρωση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούν τις 

προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των αεροστροβίλων 

ηλεκτροπαραγωγής,  

 Κλείσιμο των πετρελαιοκίνητων σταθμών χαμηλής αποδοτικότητας που βρίσκονται στις 

πυκνά κατοικημένες περιοχές όπως το Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και το Ashdod, και η 

αντικατάστασή τους από τους αεροστροβίλων ηλεκτροπαραγωγής,  

 Χρησιμοποίηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.[55,70] 

5.2.5.5 Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 

Η ηλιακή τεχνολογία στο Ισραήλ έχει αναπτυχθεί διαίτερα. Το Ισραήλ στηρίζεται σε μεγάλο 

ποσοστό στην ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση ύδατος, που απαιτείται για τους 

περισσότερους εσωτερικούς χρήστες στα πρότυπα οικοδόμησης. Το ποσοστό των ΑΠΕ στη 

συνολική παραγωγή ενέργειας είναι περίπου 3.1% (περίπου 640.000 TOE ετησίως). Τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν ΑΠΕ (ειδικά ηλιακοί θερμοσίφωνες), έχουν διεισδύσει  σε 

ένα μεγάλο βαθμό στην τελική κατανάλωση ενέργειας. 
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5.2.6 Προοπτικές στον Ενεργειακό Τομέα  

Στα δέκα έτη από το 1994 μέχρι το 2004, η ηλεκτρική εγκατεστημένη ισχύς του Ισραήλ έχει 

αυξηθεί, σε ένα μέσο ετήσιο ποσοστό 4.7% το χρόνο. Η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται 

να αυξάνεται κατά περίπου 4% ετησίως. Το ποσοστό των προϊόντων πετρελαίου και του 

άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται  να μειωθεί σημαντικά, ενώ το 

μερίδιο του φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί γρήγορα.   

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να αυξηθεί κατά 0.96 MTOE (ετήσιο 

ποσοστό αύξησης: 9.39%) στην πρώτη δεκαετία (2000-10) και κατά 2.81 MTOE (ετήσιο 

ποσοστό αύξησης: 10.58%) στη δεύτερη δεκαετία (2010-20). Η τελική ζήτηση αναμένεται να 

αυξηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών: κατά 4,00 MTOE (ετήσιο ποσοστό 

αύξησης: 2.48%) στην πρώτη δεκαετία και κατά 9.23 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 4.14%) 

στη δεύτερο δεκαετία, η απαίτηση για την ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να αυξάνεται 

ετησίως κατά 3.1% μέχρι το 2025.  

Σύμφωνα με το Interdisciplinary Center for Technological Analysis and Forecasting 

(ICTAF), κατά τη διάρκεια της παρούσας δεκαετίας, οι εκπομπές  του CO2 θα μειωθούν από 

820 σε 700 γραμμάρια  CO2  / kWh. Στο Ισραήλ δεν έχουν μέχρι τώρα κανένα επίσημο 

πρόγραμμα για τη δέσμευση  και την αποθήκευση CO2. Σημαντική συμβολή στη μείωση  

εκπομπών του CO2, πραγματοποιήθηκε από την εισαγωγή του παράκτιου φυσικού αερίου 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2004 και πιο πρόσφατα, με τη χρήση του αερίου 

στις βιομηχανίες , κάτι που έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πολλά συστήματα 

βασισμένα στο πετρέλαιο θα χρησιμοποιούν πλέον φυσικό αέριο. Η IEC του Ισραήλ 

αναμένει να μειώσει τις εκπομπές του CO2  κατά περίπου 20% κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου 3 ετών, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγή κατά περίπου 18%. 

5.2.6.1   Πετρέλαιο  

Η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 0.01 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 

7.18%) στην πρώτη δεκαετία (2000-10) και κατά 0,01 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 4.14%) 

στη δεύτερη δεκαετία (2010-20). Η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου αναμένεται 

να μειωθεί από 1.88 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: -1,54%) στην πρώτη δεκαετία(2000-

20100 και να αυξηθεί σε 1.71 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 1,44%) στη δεύτερη 

δεκαετία(2010-2020).  Υπολογίζεται ότι  300 - 400 εκατομμυρία € θα επενδυθούν στον τομέα 

πετρελαίου κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών βάσει της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας. Περισσότερο από το μισό αυτών των επενδύσεων θα μπορούσε να 

κατανεμηθεί στα προγράμματα εγκαταστάσεων καθαρισμού και σε προγράμματα αύξησης 
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της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας, και το υπόλοιπο στα προγράμματα μεταφορών και 

διανομής.  

5.2.6.2  Φυσικό Αέριο 

Αναμένεται ότι το φυσικό αέριο θα παρέχει το 25% της εγχώριας ενέργειας το 2025.  Έτσι, η 

παραγωγή φυσικού αερίου θεωρείται ότι θα αυξηθεί σε 0.84 MTOE (ετήσιο ποσοστό 

αύξησης: 55.93%) στην πρώτη δεκαετία (2000-10) και σε 2.30 MTOE (ετήσιο ποσοστό 

αύξησης: 14.00%) στη δεύτερη δεκαετία (2010-20). Η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 

φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών: σε 

2,49 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 73.70%) στην πρώτη δεκαετία και σε 9,83 MTOE 

(ετήσιο ποσοστό αύξησης: 17.30%) στη δεύτερη δεκαετία.  Υπολογίζεται ότι  περισσότερα από 

3 - 4 δισεκατομμύρια € θα απαιτηθούν στην επένδυση στον τομέα του αερίου κατά τη 

διάρκεια των δύο επόμενων δεκαετιών. Έτσι, το Ισραήλ πρόκειται να ξοδέψει 1-1,5 

δισεκατομμύρια €  στις επενδύσεις στα προγράμματα παραγωγής, 1 δισεκατομμύριο €   στην 

επένδυση για τα προγράμματα υποδοχής και  1 - 1,5 δισεκατομμύρια € στην επένδυση για 

τα προγράμματα μεταφορών και διανομής.   

5.2.6.3  Άνθρακας  

Η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση άνθρακα αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των 

επόμενων δύο δεκαετιών :  σε 2,83 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 3.60%) στην πρώτη 

δεκαετία και σε 1.06 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 1.06%) στη δεύτερη δεκαετία(2010-

2020).   Υπολογίζεται ότι  300 - 350 εκατομμύρια € θα επενδυθούν στον τομέα των στερεών 

καυσίμων κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών.    

5.2.6.4  Ηλεκτρική Ενέργεια     

Το Ισραήλ στόχευε να αυξήσει την εγκατεστημένη ηλεκτρική του ισχύ με τις συμβατικές 

πηγές ενέργειας. Η ισχύς αυξανόταν κατά 5% ανά έτος, και η μέγιστη ζήτηση κατά 4.4% ανά 

έτος, μέχρι το 2005. Η IEC μετατρέπει τις πετρελαιοκίνητες γεννήτριές της, ώστε να 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο.  Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται 

να αυξηθεί κατά 7.32 TWh (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 1.59%) στην πρώτη δεκαετία (2000-10) 

και κατά 17.70 TWh (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 3.06%) στη δεύτερη δεκαετία (2010-20).  Έτσι, 

η εγκατεστημένη ικανότητα πρόκειται να αυξηθεί:  κατά 4,79 GW (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 

4.70%) στην πρώτη δεκαετία (2000-10) και κατά 4.50 GW (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 3.02%) 

στη δεύτερη δεκαετία (2010-20) .   

Υπολογίζεται ότι  6-10 δισεκατομμύρια € θα απαιτηθούν, στην επένδυση στις θερμικές 

εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών. Η κυβέρνηση αναμένεται για 
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να ξοδέψει  περισσότερα από 6-10 δισεκατομμύρια € στην επένδυση στα προγράμματα 

μετάδοσης και διανομής για αυτές τις εγκαταστάσεις.    

Το Ισραήλ έχει εγκατεστημένο δυναμικό 10 MW, που χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας το 

νερό, και αναμένεται να αυξηθεί αυτός ο αριθμός: κατά 0.07 GW (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 

23.11%) στην πρώτη δεκαετία (2000-10) και κατά 0.17 GW (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 12.07%) 

στη δεύτερη δεκαετία (2010-20). Έτσι, υπολογίζεται ότι  300 - 400 εκατομμύρια € θα 

απαιτηθούν στην επένδυση στην οργάνωση τέτοιων εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των 

επόμενων δύο δεκαετιών. Η κυβέρνηση αναμένεται για να ξοδέψει 300 - 400 εκατομμύρια €  

στην επένδυση στα προγράμματα μετάδοσης και διανομής για αυτές τις εγκαταστάσεις.    

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια πρόκειται να αυξηθεί κυρίως 

μέσω των νέων αποδοτικών στροβίλων (ταχύτητα αέρα 6 μέτρα/SEC). Το εγκατεστημένο 

δυναμικό εργοστασίων, που χρησιμοποιούν την αιολική ενέργεια, πρόκειται να είναι 0.30 

GW το 2010 και 1.25 GW το 2020. Έτσι υπολογίζεται ότι 1-1,4 δισεκατομμύρια € θα 

απαιτηθούν στην επένδυση, για την οργάνωση αιολικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια 

των επόμενων δύο δεκαετιών. Η κυβέρνηση αναμένεται για να ξοδέψει 1-1,4 

δισεκατομμύρια € στην επένδυση στα προγράμματα μετάδοσης και διανομής για αυτές τις 

εγκαταστάσεις. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το Ισραήλ έχει ένα δυναμικό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια περίπου 700 MW.  [55,69] 

5.2.6.5  Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 

Η Ισραηλινή κυβέρνηση απόφασισε το 2% της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται  από 

ΑΠΕ μέχρι το 2005. Εντούτοις, τα μέσα για την εφαρμογή δεν παρασχέθηκαν ποτέ και ο 

στόχος δεν πραγματοποιήθηκε. Η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση 

της αιολικής ενέργειας, αυτήν την περίοδο ανέρχεται στα 6 MW, και αναμένεται να αυξηθεί 

ουσιαστικά. Υπάρχουν σχέδια για ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις 100 MW στο νότο της 

χώρας, με την πιθανή αύξηση σε 500 MW.  

Η αύξηση της ηλιακής θέρμανσης ύδατος αναμένεται να ακολουθήσει σχεδόν γραμμικά την 

πληθυσμιακή αύξηση. Η χρήση των ηλιακών συστημάτων στην τελική ζήτηση αναμένεται 

να αυξηθεί κατά 0.05 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 0.80%) στην πρώτη δεκαετία (2000-

10) και κατά 0.38 MTOE (ετήσιο ποσοστό αύξησης: 4.71%) στη δεύτερη δεκαετία (2010-20). 

Έτσι, υπολογίζεται ότι  300 - 400 εκατομμύρια € θα απαιτηθούν στην επένδυση στην 

εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου.   
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5.2.7  Προοπτικές στη Παραγωγή Ενέργειας  

Η ανάγκη για μείωση των εκπομπών CO2 οδηγεί στην προώθηση νέων τεχνολογιών στο 

τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Ισραήλ έχουν ήδη ξεκινήσει και κάποιες 

τέτοιες τεχνολογίες εφαρμόζονται ή τουλάχιστον έχουν αρχίσει να εξετάζονται ως πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις στην ενεργειακή παραγωγή. Αυτές οι τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες: 

Χρήση φυσικού αερίου: Η μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές CO2 θα πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή ενέργειας, αντί των ορυκτών καυσίμων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Η χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου θα μειώσει τις 

εκπομπές κατά 30%, ενώ η χρήση του αντί του άνθρακα θα επιφέρει μια επιπρόσθετη μείωση 

44%. Η IEC δε σκοπεύει να μετατρέψει τους σταθμούς που χρησιμοποιούν τον άνθρακα ως 

καύσιμο, σε σταθμούς φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον. Όμως αν όλοι οι σταθμοί που 

χρησιμοποιούν τώρα υγρά καύσιμα, χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, τότε οι 

εκπομπές θα μειωνόταν κατά 6,464 χιλιάδες τόνους έως το 2010 και 24,685 χιλιάδες τόνους 

έως το 2020. Οι αριθμοί θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι αν αντίστοιχη μετατροπή συνέβαινε 

στους σταθμούς που χρησιμοποιούν άνθρακα.  

Βελτίωση απόδοσης στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Η απόδοση των γεννητριών 

σήμερα κυμαίνεται στο 40-42%. Τα επόμενα χρόνια το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 60%, 

καθώς το Ισραήλ σκοπεύει να εγκαταστήσει νέες τεχνολογίες ενέργειας που θα μειώσουν τις 

εκπομπές κατά 1,337 χιλιάδες τόνους έως το 2010 και 2,148 χιλιάδες τόνους έως το 2020 . 

Συνδυασμένος Κύκλος: Η χρησιμοποίηση των αερίων από τις γεννήτριες ατμού στις 

τουρμπίνες χαμηλής πίεσης θα αυξήσει την απόδοση του καυσίμου κατά 60%. Αυτό όμως θα 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της ενέργειας. 

Ηλιακή Θέρμανση: Αυτή η τεχνολογία θα επιφέρει μειώσεις 0,2 εκατομμύρια τόνους CO2 

έως το 2010 και 0,4 εκατομμύρια τόνους CO2 . 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αειφόρο ανάπτυξη στον 

ενεργειακό τομέα του Ισραήλ η χρήση ΑΠΕ έχει εξετασθεί. Η εξέταση αυτή έχει λάβει υπόψη 

τόσο τα άμεσα οικονομικά κόστη για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και τα 

ενδεχόμενα περιβαλλοντικά οφέλη. Τα συμπεράσματά της ενθαρρύνουν τη χρήση ΑΠΕ, 

ειδικά από τη στιγμή που μια τέτοια προσπάθεια επιδοτείται. Επιπλέον, πλεονεκτήματα 

αποτελούν οι σταθερές τιμές, η αξιοπιστία στον εφοδιασμό και η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

του Ισραήλ. Πέντε τεχνολογίες προτείνονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκ 

των οποίων οι δύο είναι άμεσα εφαρμόσιμες. 
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Αιολική ενέργεια: Παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής 1,7 δισεκατομμύρια KWh/ έτος. Μια 

αξιόλογη επένδυση στην αιολική ενέργεια, θα καθιστούσε δυνατή τη παραγωγή του ενός 

τρίτου της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας του Ισραήλ έως το 2020. Για τη προώθηση 

αυτής της τεχνολογίας θα βοηθούσε η μείωση του κόστους των γεννητριών και της σύνδεσής 

τους στο υπάρχον δίκτυο.  

Βιομάζα: Η χρήση της βιομάζας για τη παραγωγή ενέργειας θα μπορούσε να βρει εφαρμογή, 

ιδιαίτερα στο Ισραήλ καθώς στα εδάφη του βρίσκονται πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής 

αποβλήτων. Υπολογίζεται πως μια ενδεχόμενη ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας , θα 

μπορούσε να παράγει 5 δισεκατομμύρια  KWh/ έτος.  

Ενεργειακοί Πύργοι: Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε στο Ισραήλ και παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια και αφαλατωμένο νερό σε συνθήκες ερήμου. Η τεχνολογία μπορεί να ικανοποιήσει 

τις ενεργειακές ανάγκες σε ανταγωνιστικά κόστη.  

Παραβολικοί Καθρέπτες: Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε στο Ισραήλ και μπορεί να καλύψει 

το ένα τρίτο των αναγκών, με τη προϋπόθεση ότι θα μειωθεί το συνολικό κόστος. 

Ηλιακοί Πύργοι: Η ηλιακή τεχνολογία βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο Ισραήλ, και έχει 

δυνατότητα να παράγει σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Συμπερασματικά, η καλύτερη τεχνολογικά λύση είναι μετατροπή των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα σε εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, 

συγκεκριμένα σε τεχνολογίες, που θα αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια. Αυτή όμως η λύση 

εμφανίζει και κάποια προβλήματα, καθώς η ηλιακή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη καθ’όλη τη 

διάρκεια της ημέρας, με συνέπεια την ανάγκη αποθηκευτικών συστημάτων που έχουν 

υψηλό κόστος. [46] 

 

5.2.8 Δυνατότητες Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης 

Δεδομένου ότι το Ισραήλ εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την εισαγωγή καυσίμων, είναι 

ουσιαστικό για την κυβέρνηση να υποστηρίξει προγράμματα βασισμένα σε νέες τεχνολογίες 

που αναπτύσσονται στο Ισραήλ, να υποστηρίξει την ανάπτυξη αυτών, να ποσοτικοποιήσει 

τις περιβαλλοντικές επιδράσεις (ή τις ζημίες) που προκαλούνται από τα υποπροϊόντα της 

ηλεκτρικής παραγωγής  και να τις περιλάβει στο ενεργειακό δασμολόγιο, για να εκτελέσει 

προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία να περιλαμβάνουν οικονομικά, 

νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, και να ενθαρρύνουν το «θεμιτό ανταγωνισμό» μεταξύ των 

ενεργειακών παραγωγών . 
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Το Ισραήλ έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια στον τομέα της περιβαλλοντικής 

τεχνολογίας χαμηλού κόστους. Η έρευνα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών τεχνολογιών 

στους τομείς της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης ύδατος, της διαχείρισης του 

απόβλητου ύδατος, της αφαλάτωσης, της πρόληψης ερήμωσης και της ηλιακής ενέργειας. Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, μαζί με το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Ένωση 

Κατασκευαστών και το Ίδρυμα Εξαγωγής του Ισραήλ, καθιέρωσαν στρατηγική για την 

είσοδο των ισραηλινών περιβαλλοντικά ήπιων τεχνολογιών στη διεθνή αγορά . 

Διάφορες τεχνολογίες για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ είναι ήδη διαθέσιμες στο Ισραήλ. 

Μερικές από αυτές τις τεχνολογίες είναι ώριμες για άμεση εφαρμογή, ενώ άλλες θα είναι 

έτοιμες για εφαρμογή μέσα σε μερικά έτη. Εντούτοις, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας πρέπει να συνοδευθεί από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.  Σημαντική πρόοδος 

έχει σημειωθεί στην αξιοποίηση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Μια εγκατάσταση 

200 KW, που χρησιμοποιεί τον άνεμο έχει δημιουργηθεί στη Yodfat, ως πιλοτικό έργο για 

πιθανή ανάπτυξη ανεμοστροβίλων σε αγροκτήματα. Ένα αιολικό πάρκο στα ύψη Γκολάν 

έχει εγκατεστημένη ισχύ  6 MW. Στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, τα περισσότερα σπίτια 

στο Ισραήλ χρησιμοποιούν την ηλιακή θέρμανση ύδατος, μειώνοντας την εθνική 

κατανάλωση καυσίμων κατά περίπου 3%. Ο ηλιακός πύργος που δημιουργήθηκε στο 

Weizmann Institute of Science στη Rehovot αποτελείται από μια σειρά συλλεκτών που 

μπορεί να αποδώσει ικανοποιητική ισχύ μέχρι 3 MW του συγκεντρωμένου ηλιακού φωτός, 

και διαθέτει μια σειρά δεκτών που στεγάζονται στον πύργο.  

Το Υπουργείο Εθνικών Υποδομών έχει υποστηρίξει την έρευνα και ανάπτυξη στις ηλιακές 

ενεργειακές τεχνολογίες στον ηλιακό πύργο και μερικές από τις τεχνολογίες έχουν 

προχωρήσει σε εμπορικό στάδιο. Το Υπουργείο έχει υποστηρίξει επίσης διάφορα έργα που 

προωθούν την ενέργεια και το συνειδητό κλιματικά σχεδιασμό στα κτήρια. Αυτά 

περιλαμβάνουν ένα βιοκλιματικό εργαστήριο που επιτρέπει τη μελέτη και την επίδειξη 

τέτοιων θεμάτων, όπως την ενεργειακή απώλεια στα κτήρια, το φυσικό σκιασμό των κτηρίων 

και το φυσικό και τεχνητό φωτισμό.  

Τρεις κύριες ενεργειακές τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί στο Ισραήλ για τη μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και της καθαρότερης παραγωγής: εισαγωγή του 

φυσικού αερίου, ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση της ηλιακής ενέργειας, βελτιώσεις στην 

ποιότητα καυσίμων για τις στάσιμες και κινητές πηγές. Η ICTAF πρότεινε μερικές 

τεχνολογίες, οι οποίες με βάση την περιβαλλοντική πολιτική του Ισραήλ, τα σχέδια για 

μείωση των εκπομπών του CO2 και το δυναμικό της  χώρας μπορούν να εφαρμοστούν στο 

μέλλον. Αυτές οι τεχνολογίες είναι : 
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Ορυκτά  καύσιμα  

 Πρακτική χρήση της τεχνολογίας σταθεροποίησης του διοξειδίου άνθρακα, απαραίτητη 

για την προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος, 

 Διαδεδομένη χρήση των περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων καθαρισμού που 

απορροφούν και καθαρίζουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους όπως το CO2 και το NOΧ στις 

αστικές περιοχές, όπου η πλειοψηφία των εκπομπών εμφανίζεται,  

 Πρακτική χρήση καθαρών τεχνολογιών, όπως οι καταλύτες εξάτμισης, και των 

μοριακών παγίδων στις εξατμίσεις των  φορτηγών . 

 

ΑΠΕ 

 Διαδεδομένη χρήση των ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή φωτοβολταϊκή και θερμική, γεωθερμική 

ενέργεια και θερμότητα από αποβλήτα) σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων του οικιακού, βιομηχανικού τομέα και του τομέα των 

μεταφορών,  

 Διαδεδομένη χρήση των ενεργειακά-αποδοτικών κτιρίων που καταναλώνουν λιγότερο 

από το ήμισυ της ενέργεια που καταναλώνεται για τον κλιματισμό σήμερα, 

 Διαδεδομένη χρήση των ηλιακών κυψελών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

 Πρακτική χρήση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και συστήματος ψύξης μέσω ενός 

συνδυασμού ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας, 

 Διαδεδομένη χρήση των ιδιαίτερα αποδοτικών διαδικασιών ενεργειακής παραγωγής 

που χρησιμοποιούν τη βιομάζα ως πρώτη ύλη, 

 Πρακτική χρήση της φωτοβολταϊκής ενέργειας, ισχύος 100 MW στις περιοχές ερήμων.   

Και πιο συγκεκριμένα:  

Μείωση εκπομπών  

 Δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου άνθρακα, 

 Τεχνολογίες καθαρισμού του διοξειδίου του άνθρακα, επιλογές χρήσης και 

αποθήκευσης.  
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Προηγμένες εγκαταστάσεις  

 Εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο, 

 Στρόβιλοι τροφοδοτούμενοι με καύσιμο υδρογόνο.   

Καθαρότερες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας  

 Καύση με υψηλή πίεση,  

 Αεριοποίηση άνθρακα, 

 Άμεση ρευστοποίηση άνθρακα.  

Κυψέλες  καυσίμων  

 Κυψέλες καυσίμων και τροφοδότηση για τις αυτοκίνητες εφαρμογές,   

 Μικροσυστήματα για βελτιστοποίηση της απόδοσης,  

 Εσωτερικές και μικρές εμπορικές εφαρμογές κυψελών καυσίμων σε εγκαταστάσεις  

συμπαραγωγής,  

 Διανεμημένα  συστήματα παραγωγής ενέργειας /CHP . 

Το κύριο πλεονέκτημα των κυψελών καυσίμων είναι από τη χρήση τους στην αστική 

μεταφορά, και τους αστικούς μικρούς τοπικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στο Ισραήλ μια ευκαιρία για τη τεχνολογία κυψελών καυσίμων παρουσιάζεται, ώστε να 

υποστηρίξει το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στις μέγιστες ώρες κατανάλωσης και 

κατά τη διάρκεια των χρόνων έκτακτης ανάγκης.   

 Τομέας Μεταφορών :Οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν υδρογόνο ως καύσιμο αντί του 

πετρελαίου [67,73] 

 

5.2.9  Ο ΜΚΑ στο Ισραήλ    

Το Ισραήλ ως  μέλος της UNFCCC από το 1996 και έχοντας υπογράψει το Πρωτόκολλο του 

Κιότο το 2004, είναι υποχρεωμένο να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Αν 

και το Ισραήλ, ως αναπτυσσόμενη χώρα, δεν ανήκει στις χώρες του Παραρτήματος Ι, οι 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  είναι πολύ κοντά σε αυτές των αναπτυγμένων χωρών. Γι’ 

αυτό και η χώρα έχει ξεκινήσει προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών της. Το 2004 η 

κυβέρνηση του Ισραήλ δημιούργησε μια Εθνική Επιτροπή με σκοπό της, την εφαρμογή 
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έργων ΜΚΑ. Ευθύνη της επιτροπής είναι να καθορίσει αν ένα έργο μπορεί να καταχωρηθεί 

στο πλαίσιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης και αν εκπληρώνει τα κριτήρια της 

αειφόρου ανάπτυξης. Η Εθνική Επιτροπή λειτουργεί υπό την υπουργική ευθύνη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει τους αντιπροσώπους του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Μεταφοράς, του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, 

του Υπουργείου Εθνικών Υποδομών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 

Γεωργίας, της Ένωσης Κατασκευαστών του Ισραήλ, της Εταιρίας Ηλεκτρισμού και της 

Περιβαλλοντικής Εταιρείας, ΜΚΟ Zalul, του Ισραήλ. 

Μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος 2006), δεκατέσσερα  έργα, σχετικά με τομείς, όπως  η 

ανανεώσιμη και καθαρή ενέργεια, η αποδοτικότητα παραγωγής και η επεξεργασία 

αποβλήτων, έχουν  υποβληθεί στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ για έγκριση. 

Αξιολογούνται σύμφωνα με εννέα δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και μόλις  εγκριθούν, 

αναμένεται να αποδώσουν περίπου 1,9 εκατομμύριο ισοδύναμους τόνους του διοξειδίου του 

άνθρακα ετησίως. Το Ισραήλ παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη έργων ΜΚΑ, 

καθώς, αν και ταξινομείται ως αναπτυσσόμενη χώρα κάτω από το Πρωτόκολλο του Κιότο, 

αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναπτυγμένης χώρας.  

Το πρώτο έργο στο Ισραήλ που που καταχωρήθηκε ως έργο ΜΚΑ, ήταν το «Hiriya Landfill 

Project». Πλήθος έργων ακολούθησαν:  

 1)Hiriya Landfill Project 

Η Hiriya ήταν η κύρια  περιοχή εναπόθεσης των δημοτικών  στερεών  απόβλητών  της 

μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Τελ Αβίβ μεταξύ 1954 και 1998 όταν διακόπηκε 

τελικά. Τα απόβλητα που συσσωρευόταν εκεί οδήγησαν σε σοβαρή περιβαλλοντική  

υποβάθμιση καθώς επίσης και  στην εκπομπή αερίου μεθανίου. Το μεθάνιο (CH4)  ενισχύει 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου 21 φορές  περισσότερο από το CO2. Ο Οργανισμός για την 

Υγιεινή των Πόλεων, έχει μία οργανωμένη μέθοδο συλλογής μεθανίου, με τη χρήση ενός 

συστήματος για τη δέσμευσή του. Το αέριο που συλλέγεται από  περίπου 63 γεωτρήσεις 

συγκεντρώνεται σε έναν κεντρικό δίκτυο σωλήνων μεταφοράς  και μεταφέρεται στη βάση 

του βουνού για την επεξεργασία. Το  βιοαέριο χρησιμοποιείται  ως πηγή  ενέργειας σε 

κοντινές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το έργο  της Hiriya καταχωρήθηκε  επίσημα στις 2 

Φεβρουαρίου του 2006 και είναι πρώτο έργο ΜΚΑ στο Ισραήλ, που εγγράφεται από το  

Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ. Αναμένεται για να παράγει 93.000 ΒΜΕ, ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο Project Design 

Document-PDD και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of Approval). 
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 2) Talia Landfill Gas Recovery Project and Electricity Production 

Η περιοχή της Talia χρησιμοποιήθηκε ως χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων από το 1977 

έως το 1999. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, εναποτέθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια τόνοι 

στερεών αποβλήτων. Το έργο προβλέπει τη συλλογή του μεθανίου στην περιοχή, μέσω ενός 

συστήματος φρεατίων αερίου και σωληνώσεων, για τη μεταφορά του σε ένα χώρο 

επεξεργασίας και ελέγχου. Το μεθάνιο θα καεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεταξύ 1 έως 3 MW. Η διάρκεια ζωής του προτεινόμενου έργου 

είναι 3 περίοδοι των επτά ετών καθεμιά και θα παράγει περίπου 70.650 ΒΜΕ ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ τόσο το έγγραφο Project Idea 

Note-PIN, όσο και το Project Design Document-PDD, και έχει λάβει έγκριση από την 

Επιτροπή (Letter of Approval). 

 3) Optimisation of Clinker Use in the Ramla Cement Plant  

Η εταιρεία  «Nesher Israel  Cement Enterprises Ltd.» είναι  η μόνη παραγωγός τσιμέντου 

του Ισραήλ. Οι κύριες εγκαταστάσεις της βρίσκονται κοντά στο Τελ Αβίβ και είναι ένα από 

τα μεγαλύτερα εργοστάσια παγκοσμίως, από άποψη παραγωγικής ικανότητας.  Ο σκοπός 

αυτού του έργου είναι να εισαχθεί μια νέα τεχνολογία στην ισραηλινή βιομηχανία 

τσιμέντου. Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:  

 Επιτρέπει την αποδοτική μείωση του μεγέθους των μορίων τσιμέντου, 

 Επιτρέπει την παραγωγή υψηλής ποιότητας τσιμέντου, μειώνοντας τη χρήση 

πρώτων υλών και την κατανάλωση ενέργειας.   

Η αφομοίωση αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας θα οδηγήσει σε μειώσεις των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της αποταμίευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χρόνος 

ζωή του προτεινόμενου έργου είναι 10 έτη και προβλέπεται να παράγει περίπου 120.000 

ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD 

και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of Approval). 

 4)Establishment of Gas Turbines for Electricity Production in Ramat Sirin 

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού εντάσσεται η εγκατάσταση γεννητριών φυσικού αερίου για τη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο αναμένεται να αποδώσει 83,700 ΒΜΕ ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PIN, και έχει λάβει 

έγγραφο υποστήριξης από την Επιτροπή (Letter of Endorsement), ώστε στη συνέχεια να 

προσκομίσει το έγγραφο PDD για να λάβει τη τελική έγκριση. 
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 5)Transfer of Haifa power plant to natural gas operation 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού εντάσσεται η αντικατάσταση των γεννητριών της μονάδας στη 

Χάιφα με νέες που θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο. Το έργο αναμένεται να 

αποδώσει 172,000 ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ 

το έγγραφο PIN, και έχει λάβει έγγραφο υποστήριξης από την Επιτροπή (Letter of 

Endorsement), ώστε στη συνέχεια να προσκομίσει το έγγραφο PDD για να λάβει τη τελική 

έγκριση. 

 6) N2O Emission Reduction in Nitric Acid Production in Fertilizers & Chemicals Ltd. 

Η εταιρεία  «Fertilizers  & Chemicals Ltd.» είναι κατασκευαστής και διανομέας των 

λιπασμάτων και των βασικών βιομηχανικών χημικών ουσιών, με τις εγκαταστάσεις για την 

παραγωγή του νιτρικού οξέος στον κόλπο της Χάιφα. Ένα από τα παραπροϊόντα της 

οξείδωσης της αμμωνίας για τη παραγωγή νιτρικού οξέος είναι το N2Ο, το οποίο είναι ένα 

ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.  Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα εγκατασταθεί μια 

νέα τεχνολογία  με στόχο μια μείωση 80% των τρεχουσών εκπομπών N2Ο στην παραγωγή 

του νιτρικού οξέος, με τη μετατροπή του N2Ο σε οξυγόνο και άζωτο.  Η διάρκεια ζωής του 

έργου αναμένεται για να είναι 10 έτη και αναμένεται να παράγει 87.383 ΒΜΕ ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PIN, και έχει λάβει 

έγγραφο υποστήριξης από την Επιτροπή (Letter of Endorsement), ώστε στη συνέχεια να 

προσκομίσει το έγγραφο PDD για να λάβει τη τελική έγκριση. 

 7) N2Ο Emission Reduction in Nitric Acid Production in Haifa Chemicals Ltd. 

Η εταιρεία  «Haifa Chemicals Ltd.» είναι κατασκευαστής και διανομέας των λιπασμάτων 

και βιομηχανικών χημικών ουσιών. Η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τέσσερα εργοστάσια 

νιτρικού οξέος, σε δύο διαφορετικούς τόπους: στον κόλπο της Χάιφα και στη Mishor Rotem 

Arava. Ένα από τα υποπροϊόντα της οξείδωσης της αμμωνίας για να παράγει το νιτρικό οξύ 

είναι το N2Ο, το οποίο είναι ένα ισχυρό αέριο του. Στα πλαίσια του προτεινόμενου 

προγράμματος, οι εγκαταστάσεις θα εγκαταστήσουν μια νέα τεχνολογία  με στόχο μια 

μείωση 80% των τρεχουσών εκπομπών N2Ο στην παραγωγή του νιτρικού οξέος με τη 

μετατροπή του N2Ο σε οξυγόνο και άζωτο. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του 

προτεινόμενου έργου είναι 10 έτη και αναμένεται να παράγει 500.000 ΒΜΕ ετησίως.  Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PIN, και έχει λάβει 

έγγραφο υποστήριξης από την Επιτροπή (Letter of Endorsement), ώστε στη συνέχεια να 

προσκομίσει το έγγραφο PDD για να λάβει τη τελική έγκριση. 

 



 

Διπλωματική Εργασία  

Σελίδα 98 

 8)Methane Capture from Swine Manure Treatment in Kibbutz Lahav 

Το χοιροστάσιο της Kibbutz Lahav, νότια του Ισραήλ, περιλαμβάνει περίπου 11.000 χοίρους. 

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την εγκατάσταση αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία 

λυμάτων, που παράγονται από τους χοίρους. Δύο επεξεργασίες (αερόβια και αναερόβια) θα 

ακολουθηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των αποβλήτων και να καταστούν 

κατάλληλα για την άρδευση των γύρω δασικών εδαφών. Ως τμήμα της νέας επεξεργασίας, το 

μεθάνιο (CH4) θα χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή θερμότητας ή ενέργειας για την ίδια τη 

διαδικασία. Ο κύριος στόχος του έργου  είναι να μειωθούν οι εκπομπές του μεθανίου. 

Εντούτοις, το έργο θα μειώσει τη δυσωδία και θα συμβάλει στη συντήρηση ύδατος, 

δεδομένου ότι τα απόβλητα θα επαναχρησιμοποιηθούν για την άρδευση. Η λειτουργική ζωή 

του προτεινόμενου έργου είναι 10 έτη και αναμένεται να παράγει 2.820 ΒΜΕ ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ τόσο το έγγραφο PIN, όσο και το 

PDD, και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of Approval). Τέλος, το έργο 

εντάσσεται στα μικρής κλίμακας έργα ΜΚΑ. 

 9)American Israel Paper Mills Natural Gas Cogeneration 

Η εταιρεία «American Israel Paper Mills (AIPM) Ltd» ασχολείται με τη παραγωγή 

προϊόντων χάρτου. Η εταιρεία σκοπεύει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα παραγωγής με 

χρήση του φυσικού αέριου ως καύσιμο.  Το φυσικό αέριο είναι μια πηγή καθαρής ενέργειας, 

η οποία αποδείχτηκε και μια βιώσιμη επιλογή για την εταιρεία. Στο πλαίσιο του έργου, η 

ποιότητα του αέρα στην περιοχή θα βελτιωθεί και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα 

μειωθούν. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής, όχι μόνο θα μειώσει τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά θα οδηγήσει επίσης και σε 

μείωση άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων όπως, SOx και NOx. Η διάρκεια ζωής του 

προτεινόμενου έργου υπολογίζεται σε 10 έτη, που θα παράγουν περίπου 686.885 ΒΜΕ  

ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και 

έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of Approval). 

 10) Methane Reduction at the Nimra Landfill in the Eilot Regional Council 

Ο χώρος ταφής αποβλήτων της  Nimra βρίσκεται  νότια του Ισραήλ. Είναι σε λειτουργία από 

το 1999 και έχει δεχτεί 600.000 τόνους δημοτικών στερεών αποβλήτων, ενώ κατά τη διάρκεια 

των επόμενων τεσσάρων ετών θα δεχτεί 600.000 τόνους δημοτικών στερεών αποβλήτων, 

επιπλέον. Ο σκοπός του έργου είναι να μειωθεί το μεθάνιο στο χώρος ταφής. Στο πρώτο 

στάδιο, μια «επιτόπια» τεχνολογία βιολογικών αντιδραστήρων θα εφαρμοστεί. Στο τέλος 

της περιόδου επεξεργασίας, η παραγωγή μεθανίου θα μειωθεί κατά περίπου 85%. Η 
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προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου είναι 3 περίοδοι των 7 ετών καθεμιά και 

αναμένεται να παράγεται 67.532 ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική 

Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PIN, και έχει λάβει έγγραφο μη-αντίρρησης από την 

Επιτροπή (Letter of no objection), ώστε στη συνέχεια να προσκομίσει το έγγραφο PDD για 

να λάβει τη τελική έγκριση. 

 11) Offis Textile Fuel Switch 

Η εταιρεία  «Offis Textile Ltd.» είναι μία από τις παλιότερες και μεγαλύτερες υφαντικές 

εγκαταστάσεις στο Ισραήλ. Μέχρι σήμερα, το εργοστάσιο χρησιμοποιεί βαρύ πετρέλαιο 

χαμηλό σε περιεκτικότητα θείου για να λειτουργήσει τους λέβητές ατμού και θερμότητας για 

τη διαδικασία παραγωγής.  Η εταιρεία  αποφάσισε να αντικαταστήσει τη πηγή ενέργειας 

στην επιχείρηση, από βαρύ πετρέλαιο σε βιοαέριο, που παράγεται σε κοντινή περιοχή 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Hiriya. Ως τμήμα του έργου μετατροπής, το 

βιοαέριο που εξάγεται από την περιοχή θα μεταφέρεται στο εργοστάσιο μέσω μιας μακριάς 

σωλήνωσης. Το βιοαέριο θα χρησιμοποιηθεί για την παράγωγή ατμού στους λέβητες ατμού 

του εργοστασίου και για τη θέρμανση του πετρελαίου, που παράγει θερμότητα σε άλλους 

λέβητες κατά τη διαδικασία παραγωγής. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου είναι 

δέκα έτη και αναμένεται  να παράγει 6.810 ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην 

Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή 

(Letter of Approval). 

 12) Small-scale grid connected wind farm 

Στ πλαίσιο αυτού του έργου, η εταιρεία «Green Wind Energy Ltd» θα αγοράσει το παλαιό 

αιολικό πάρκο στην κορυφογραμμή «Asaniia» στην περιοχή Γκολάν, με σκοπό την 

αντικατάσταση  των παλαιών αεροστροβίλων με νέους εγκατεστημένης ισχύς 2 έως 3 MW ο 

καθένας. Το έργο θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς θα μειωθεί η 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Η προσδοκώμενη 

διάρκεια ζωής του έργου είναι δέκα έτη και αναμένεται να παράγει 40.299 ΒΜΕ ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και έχει λάβει 

έγκριση από την Επιτροπή (Letter of Approval). Τέλος, το έργο εντάσσεται στα μικρής 

κλίμακας έργα του ΜΚΑ. 

 13)Biomass Based Steam Generation at Galam factory  

Το εργοστάσιο Galam είναι κατασκευαστής φρουκτόζης,  γλυκόζης και αμύλων, που 

χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στα τρόφιμα, στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και στις 

βιομηχανίες ζωικών τροφών. Το εργοστάσιο καταναλώνει περίπου 150.000 τόνους ατμού 
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ετησίως για τη παραγωγική του διαδικασία, που παράγονται στους λέβητες ύστερα από τη 

καύση πετρελαίου. Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα λειτουργούν δύο λέβητες που 

θα χρησιμοποιούν τη βιομάζα ως καύσιμο. Συγκεκριμένα θα γίνεται καύση τεμαχιδίων 

ξύλου (wood chips) για τη παραγωγή του ατμού που απαιτείται για τη βιομηχανική χρήση. 

Οι προτεινόμενοι λέβητες βιομάζας θα έχουν ιπποδύναμη που θα φτάνει τους 600 ίππους ο 

καθένας. Επομένως, η εγκατεστημένη ισχύς κάθε μονάδας θα είναι ισοδύναμη με 5,88 MW. 

Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου είναι δέκα έτη και αναμένεται να παράγει 31.920 

ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD 

και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of Approval). 

 14)Electricity Generation in the Ashdod Refineries  

Η εταιρεία «Madei Taas Ltd.» θα κατασκευάσει μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος 43 MW, χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο ως καύσιμο. Η μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο προτεινόμενο έργο είναι βασισμένη στις μειώσεις 

των εκπομπών που παράγονται λόγω της χρήσης του φυσικού αερίου για τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με τις εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

βασισμένη στο τρέχον μίγμα καυσίμων, που αποτελείται κυρίως από πετρέλαιο και 

άνθρακα. Επιπλέον, το έργο θα αξιοποιεί τη θερμότητα των αποβλήτων για τη παραγωγή 

θερμότητας. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα καινοτόμο έργο, το πρώτο του είδους του στο 

Ισραήλ, η εφαρμογή του θα επεκτείνει τη τεχνογνωσία για τη χρησιμοποίηση των ΑΠΕ και 

ειδικά του φυσικού αερίου. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου είναι δέκα έτη και 

αναμένεται να παράγει 95.886 ΒΜΕ ετησίως.  Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική 

Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of 

Approval). 

 15) Emek Hefer Biogas Project 

Το Emek Hefer είναι μια γεωργική περιοχή, που βρίσκεται στο κέντρο του Ισραήλ. Ο σκοπός 

του έργου είναι η εγκατάσταση ενός εργοστάσιου συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρικής ενέργειας στον αντιδραστήρα βιοαερίου, που υπάρχει στη περιοχή και αξιοποιεί 

το λίπασμα των αγελάδων. Ο υπάρχων αντιδραστήρας βιοαερίου επεξεργάζεται αυτήν την 

περίοδο περίπου 600 τόνους λιπάσματος αγελάδων και παράγονται περίπου 880 Nm3/h 

βιοαερίου. Το έργο συνίσταται στη κατασκευή τριών μονάδων συνδυασμένου κύκλου, με 

εγκατεστημένη ισχύ περίπου 3,2 MW. Επιπλέον, η υπόλοιπη θερμότητα θα χρησιμοποιηθεί 

για τη παραγωγή επιπλέον 1,2 MW  ηλεκτρικής ενέργειας.  Στο πλαίσιο του έργου, το 

συλλεχθέν μεθάνιο θα χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα 

τροφοδοτείται  στο εθνικό δίκτυο για πώληση σε συγκεκριμένους πελάτες. Το έργο θα 
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συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς θα παράγει ενέργεια 

από μη-ορυκτά καύσιμα.  Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου είναι 10 έτη και 

αναμένεται να παράγει 19.437 ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική 

Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή (Letter of 

Approval). 

 16)Rehabilitation of the Retamim Landfill 

Τα στερεά απόβλητα του Ashdod διατίθενται στο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων του 

Retamim για περισσότερο από είκοσι έτη. Αυτά τα στερεά απόβλητα κατά τη διάρκεια του 

χρόνου υπόκεινται σε αναερόβια αποσύνθεση, η οποία παράγει στη συνέχεια μεθάνιο. Η 

ένωση «Drom Yehuda» των πόλεων για το περιβάλλον αποφάσισε να αναπτύξει ένα έργο 

ΜΚΑ, στο πλαίσιο του οποίου ένα σύστημα συλλογής βιοαερίου θα εγκατασταθεί. Το 

σύστημα θα συλλέγει το βιοαέριο, κατευθύνοντας το σε μια κεντρική σωλήνωση που θα 

μεταφέρει το αέριο σε ένα  σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου. Το βιοαέριο θα μπορεί να 

καεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου 

είναι τρεις περίοδοι των επτά ετών. Στην πρώτη περίοδο οι μειώσεις αναμένονται να 

ανέλθουν περίπου σε 300.000 τόνους ισοδυνάμου CO2 . Η εταιρεία έχει καταθέσει στην 

Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και το θέμα της θα εξεταστεί στο επόμενο 

συμβούλιο από την Επιτροπή. 

 17) Composting of Manure in Kibbutz Nirim 

Το Kibbutz Nirim βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισραήλ. Αυτήν την περίοδο, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς, το λίπασμα μαζεύεται σε μια πλατφόρμα τσιμέντου κάτω 

από μια στέγη, όπου οι αλυσίβες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να ελεγχθούν. Το 

λίπασμα αποσυντίθεται αναερόβια, απελευθερώνοντας μεθάνιο. Το έργο στοχεύει να 

εγκαταστήσει ένα σύστημα επεξεργασίας, ώστε η παραγωγή μεθανίου να ελαχιστοποιηθεί 

και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν. Το έργο αναμένεται να απορροφήσει 

περίπου 180.000 m3 αποβλήτων, μειώνοντας τις εκπομπές του μεθανίου. Η προσδοκώμενη 

διάρκεια ζωής του έργου είναι 10 έτη και αναμένεται να παράγει 16.900 ΒΜΕ ετησίως. Η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και το θέμα της 

θα εξεταστεί στο επόμενο συμβούλιο από την Eπιτροπή. 

 18) Biomass Based Steam Generation at the Gan Shmuel Food Factory 

Η εταιρεία  «Gan Shmuel Foods Ltd.», παράγει προϊόντα εσπεριδοειδών και ντοματών. Το 

εργοστάσιο καταναλώνει αυτήν την περίοδο 97.000 τόνους ατμού ετησίως για το σύστημα 

παραγωγής του, που είναι βασισμένο σε τέσσερις λέβητες, οι οποίοι λειτουργούν με 
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πετρέλαιο. Το εργοστάσιο καταναλώνει περίπου 7.000 τόνους πετρελαίου ετησίως.  Στο 

πλαίσιο του έργου, θα εγκατασταθούν τρεις λέβητες που θα λειτουργούν με καύση 

τεμαχιδίων ξύλου (wood chips) για τη παραγωγή ατμού. Οι προτεινόμενοι λέβητες 

βιομάζας θα έχουν ιπποδύναμη που θα φτάνει τους 600 ίππους ο καθένας. Επομένως, η 

εγκατεστημένη ισχύς κάθε μονάδας θα είναι ισοδύναμη με 5,88 θερμικά MW. Η 

προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του έργου είναι τρεις περίοδοι των 7 ετών καθεμία και 

αναμένεται να παράγει περίπου 19.000 ΒΜΕ ετησίως. Η εταιρεία έχει καταθέσει στην Εθνική 

Επιτροπή του Ισραήλ το έγγραφο PDD και το θέμα της θα εξεταστεί στο επόμενο συμβούλιο 

από την Επιτροπή.[51] 

 

5.2.10  Δυνατότητες ΜΚΑ στο Ισραήλ 

Πολλές ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΜΚΑ στο Ισραήλ, από τη στιγμή 

που  καθιερώθηκε η Εθνική Αρχή (DNA) το 2004. Το ενδιαφέρον  για τα έργα στο πλαίσιο 

του ΜΚΑ έχει αυξηθεί, οι υπηρεσίες που ειδικεύονται στις γνωμοδοτήσεις έργων ΜΚΑ 

καθιερώθηκαν και  δεκατέσσερα έργα παρουσιάστηκαν προς έγκριση.  Η είσοδος του Ισραήλ 

στην παγκόσμια αγορά άνθρακα τονίστηκε στη διάσκεψη το Μάιο του 2006, με θέμα τη 

συνεισφορά του ΜΚΑ και της Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων μείωσης των  αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο της διάσκεψης που 

οργανώθηκε το 2004 από την Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ, φιλοξενήθηκαν παρουσιάσεις 

των αντιπροσώπων του Υπουργείου  Προστασίας του Περιβάλλοντος και  επιχειρήσεων που 

ειδικεύονται στην ανάπτυξη και  την εφαρμογή των έργων ΜΚΑ.  Αν και έγινε αναφορά 

στις  γραφειοκρατικές  και οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος  των 

απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΜΚΑ, οι συμμετέχοντες  

υπογράμμισαν  τις μοναδικές δυνατότητες που αυτός ο μηχανισμός μπορεί να προσφέρει  

και την οπτική ότι τα έργα μείωσης αερίων θερμοκηπίου, μπορεί να αποτελέσουν 

ταυτόχρονα ελκυστικές οικονομικές ευκαιρίες.  

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του  Κιότο, οι αναπτυγμένες χώρες έχουν τη  δυνατότητα να 

μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της αγοράς των Πιστοποιημένων 

Μονάδων Άνθρακα από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεδομένου ότι το Ισραήλ είναι 

ταξινομημένο ως αναπτυσσόμενη χώρα από το πρωτόκολλο του Κιότο, οι επιχειρηματίες 

που εφαρμόζουν τα έργα μείωσης εκπομπών στο Ισραήλ θα είναι σε θέση να πωλήσουν τις 

πιστώσεις εκπομπών άνθρακά τους στις αναπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του 

τμήματος ατμοσφαιρικής ποιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι εκπομπές αερίων 

του  θερμοκηπίου στο Ισραήλ υπερβαίνουν αυτήν την περίοδο τα  80 εκατομμύρια τόνους 
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ετησίως, με το 80% των εκπομπών να παράγονται από τους τομείς  της ενέργειας και 

μεταφορών. Επομένως, η διάσκεψη είχε ως σκοπό να ωθήσει το βιομηχανικό τομέα και τους 

επιχειρηματίες να συμμετάσχουν σε έργα ΜΚΑ, ώστε να προωθηθεί η μείωση των 

μολυσματικών εκπομπών και να κερδίσουν οφέλη από τα εισοδήματα που θα παραχθούν 

από την πώληση των ΒΜΕ. Στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την περίοδο 

υποχρέωσης βάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2013 και μετά), το Ισραήλ είναι δυνατόν να 

τεθεί προς συμμόρφωση ως προς κάποιο στόχο επίτευξης εκπομπών, επομένως  ο καθένας 

που εισέρχεται στην αγορά πριν από αυτήν την ημερομηνία μπορεί μόνο να 

ωφεληθεί.[50,63] 

Ο ΜΚΑ στο Ισραήλ παρέχει στους επενδυτές από χώρες του Παραρτήματος Ι πολυάριθμες 

ευκαιρίες για την εφαρμογή των έργων σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. Τα πιθανά έργα 

περιλαμβάνουν:   

 Ενέργεια - χρήση των ανανεώσιμων πηγών όπως η ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική 

ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, χρήση της θερμότητας των 

αποβλήτων, βιομάζα, κ.λπ,   

 Μεταφορές - καθιέρωση ενός συστήματος μαζικής διέλευσης, αντικατάσταση των 

χρησιμοποιούμενων καυσίμων με καθαρότερα,   

 Απόβλητα – συλλογή αερίου μεθανίου από τις εγκαταστάσεις αποβλήτων και 

επεξεργασία του απόβλητου ύδατος, παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα, 

επεξεργασία των αποβλήτων ζωικής προέλευσης, κ.λπ,  

 Βιομηχανικά και δημόσια κτήρια – εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού για 

εξοικονόμηση ενέργειας, εγκατάσταση ηλιακών συσσωρευτών, κ.λπ,   

 Βιομηχανία - αυξανόμενη αποδοτικότητα παραγωγής και εξοικονόμηση ενέργειας στην 

καύση ορυκτών καυσίμων, μετάβαση σε ξηρές διαδικασίες παραγωγής στη βιομηχανία 

τσιμέντου, κ.λπ.   

Το Ισραήλ, δεδομένου ότι είναι μια χώρα που δεν ανήκει στις χώρες του Παραρτήματος Ι,  

στο πλαίσιο της Συνθήκης για την κλιματική αλλαγή , αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική 

επιλογή για την εφαρμογή έργων ΜΚΑ για ποικίλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των:  

 Σταθερή πολιτική κατάσταση που δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα για επένδυση, 

 Ανοικτή πρόσβαση σ΄ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών  στοιχείων,  
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  Διαθεσιμότητα  εγχώριων επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων, 

συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, μηχανικών και δικηγόρων,  

 Διάθεση της Κυβέρνησης του Ισραήλ για παροχή κίνητρων στις Ισραηλινές επιχειρήσεις 

να δραστηριοποιηθούν σε έργα ΜΚΑ. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη Διάσκεψη σχετικά με 

το ΜΚΑ στο Ισραήλ (αρχές Μαΐου του 2006), οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εθνικής 

Επιτροπής  πίεσαν τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων, ώστε να 

προετοιμαστούν για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις μετά από το 2012,  

 Τεχνολογική και επιστημονικήανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας εμπειρίας 

στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών. Υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων στο Ισραήλ που 

ειδικεύεται στις υπηρεσίες ΜΚΑ. Συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται 

μια λίστα με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα ΜΚΑ : 

Πίνακας 5.2.2: Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στο τομέα του ΜΚΑ, στο Ισραήλ  

Όνομα Εταιρείας Αντικείμενο 

Assif-Strategies Ltd. Υλοποίηση Έργων 
Προβλέψεις Μειώσεων Εκπομπών ,Σενάρια Αναφοράς 

EcoTraders LTD.  
 

Υλοποίηση Έργων 
Μεσιτεία  

Προβλέψεις Μειώσεων Εκπομπών, Σενάρια Αναφοράς 
Environment & 
Sustainability 

Υλοποίηση Έργων 
Προβλέψεις Μειώσεων Εκπομπών ,Σενάρια Αναφοράς 

Madei Taas LTD. 

Υλοποίηση Έργων 
Χρηματοδότηση  

Μεσιτεία  
Προβλέψεις Μειώσεων Εκπομπών , Σενάρια Αναφοράς 

N.serve Environmental 
Services  

 

Υλοποίηση Έργων 
Χρηματοδότηση  

Μεσιτεία  
Οργάνωση Σεναρίων Αναφοράς, Προβλέψεις Μειώσεων 

Εκπομπών και Πρωτοκόλλα Ελέγχου 

Carbonx LTD. 

Υλοποίηση Έργων 
Χρηματοδότηση  

Μεσιτεία Οργάνωση Σεναρίων Αναφοράς, Προβλέψεις 
Μειώσεων Εκπομπών και Πρωτοκόλλα Ελέγχου 

 
 

 Τέλος υπάρχει πλήθος  ισραηλινών επιχειρήσεων ή οργανώσεων με δυνατότητα μείωσης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες επιδιώκουν την ξένη επένδυση στο 

πλαίσιο του ΜΚΑ. Συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται μια λίστα με τις 

επιχειρήσεις που συμμετάσχουν σε έργα μείωσης των εκπομπών τους: 
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Πίνακας 5.2.3: Επιχειρήσεις στο Ισραήλ που Συμμετέχουν σε Έργα Μείωσης  

των Εκπομπών τους  

Όνομα Εταιρείας Αντικείμενο 

Arrow Ecology & Engineering Overseas 

(1999) LTD. 

Διαχείριση Αποβλήτων-Ενέργεια 

Solel Solar Systems LTD. Ηλιακή Ενέργεια 

SolarPower Ltd. Ηλιακή Ενέργεια 

Israel Electric Corporation Ενέργεια 

 

Συμπερασματικά το Ισραήλ παρέχει στους επενδυτές από τις χώρες του Παραρτήματος Ι 

πολυάριθμες ευκαιρίες για την υλοποίηση έργων ΜΚΑ  σε διάφορους τομείς. Τα έργα αυτά 

δύναται να αφορούν τον ενεργειακό τομέα (αξιοποίηση ΑΠΕ όπως ηλιακή, γεωθερμική , 

αιολική, υδροηλεκτρική και βιομάζα), τον τομέα των  μεταφορών (χρήση καθαρών 

καυσίμων),τον βιομηχανικό τομέα , τον δημόσιο τομέα των δημοσίων κτιρίων και τον 

τομέας διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή και χρήση του μεθανίου που αναδύεται από τους 

τόπους εναπόθεσής του). Στην πραγματικότητα, η αγορά άνθρακα από τα έργα ΜΚΑ στο 

Ισραήλ υπολογίζεται περίπου στα 15 εκατομμύρια € ετησίως. Αυτά τα κεφάλαια θα παίξουν 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση των περιβαλλοντικών έργων στο Ισραήλ. [65,68] 

Ενώ όλοι οι αναφερθέντες τομείς εμφανίζουν πλήθος πλεονεκτημάτων, δύο τομείς χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής, οι τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων και της ενέργειας.  Αυτοί οι 

τομείς προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής BME :  

Απόβλητα: Το Ισραήλ έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των αποβλήτων του 

κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, οπότε και έκλεισε 77 μεγάλους χώρους 

απόρριψης αποβλήτων και εγκατέστησε  εγκαταστάσεις για την πρόληψη διαρροής και τη 

συλλογή του αερίου μεθανίου. Δεδομένου ότι η συμβολή των εκπομπών μεθανίου από την 

αποσύνθεση των στερεών αποβλήτων, είναι πολύ σημαντική, αυτός ο τομέας προσφέρει 

σημαντική δυνατότητα στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.  [58,59] 

Ενέργεια: Στον τομέα της ενέργειας, η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πηγή εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου είναι η οξείδωση του άνθρακα, όταν καίγονται τα ορυκτά καύσιμα για τη 
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παραγωγή ενέργειας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Ισραήλ είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, και φθάνει περίπου στο 6% το χρόνο την 

τελευταία δεκαετία. Η ηλεκτρική εταιρία του Ισραήλ προσδοκά την παραγωγή 74 

εκατομμύριων kWh το 2020, εκπέμποντας σχεδόν 60 εκατομμύρια τόνους του CO2  ετησίως. 

Οι εκπομπές από αυτόν τον τομέα μπορούν να μειωθούν με δύο μέσα: αλλαγές και 

βελτιώσεις στο σύστημα ηλεκτρικής παραγωγής και χρήση  ΑΠΕ. 

 

5.2.11 Απαιτήσεις-Διαδικασία  

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έργα ΜΚΑ στο Ισραήλ, καλούνται αρχικά 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τον ακόλουθο Πίνακα και να το 

αποστείλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας . 
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Πίνακας 5.2.4: Έντυπο Υποβολής Αίτησης για Έργα ΜΚΑ 

Εταιρεία / 

Οργανισμός 

Όνομα 

 

Διεύθυνση  

 

Υπεύθυνος    

Τηλέφωνο  

 fax  

 Email  

URL  

Υλοποίηση 

Έργου  

Χρηματο-

δότηση  

Μεσιτική 

Αμοιβή  

Δημιουργία Σεναρίου Αναφοράς, 

Προβλέψεις Μειώσεων Εκπομπών 

Υπηρεσία 

    

Ή: 

Διαχείριση 

Αποβλήτων  

Βιομηχανία  Μεταφορές  Ενέργεια  Δημόσιος 

Τομέας 

Χρήση 

Γης 

Τομέας 
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 Ο κατάλογος με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, προορίζεται να διευκολύνει την επαφή 

μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανώσεων στο Ισραήλ και των επιχειρήσεων και 

οργανώσεων του Παραρτήματος Ι, που επιδιώκουν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του 

ΜΚΑ, 

 Οι ισραηλινές επιχειρήσεις και οι οργανώσεις, που επιθυμούν να μειώσουν τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου, να συμμετάσχουν σε έργα ΜΚΑ και ενδιαφέρονται για τη 

συμπερίληψη στη λίστα, καλούνται για να συμπληρώσουν αυτό το πίνακα, 

Η διαδικασία έγκρισης των έργων που ακολουθείται στο Ισραήλ μπορεί να ακολουθήσει μία 

από τις παρακάτω διαδρομές . 

 Εθελοντική διαδρομή: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα Έγγραφα Ιδέας Έργου 

(Project Idea Note PIN) πριν από την υποβολή του Εγγράφου Σχεδιασμού έργου (Project 

Design Document-PDD). Η Εθνική Επιτροπή μετά την εξέταση του PIN μπορεί να 

επικυρώσει την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου ΜΚΑ βάσει της συμβολής του, στους 

στόχους της  βιώσιμης ανάπτυξης του Ισραήλ. Σε αυτή την περίπτωση, η Εθνική 

Επιτροπή θα παράσχει στον υποψήφιο μια επιστολή επικύρωσης ή μια επιστολή καμίας 

αντίρρησης. Εντούτοις αυτές οι επιστολές αποτελούν μια έγκριση σε γενικές γραμμές 

μόνο και σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεώνουν την Εθνική Επιτροπή  να παρέχει 

επίσημη έγκριση στο έργο. Η επίσημη επιστολή έγκρισης θα παρασχεθεί μόνο αφού έχει 

εξεταστεί το PDD, 

 Κανονική διαδρομή: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ένα PDD για αξιολόγηση στην Εθνική 

Επιτροπή. Το PDD αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια.  Ο κατ' εκτίμηση χρόνος 

έγκρισης είναι 10 εβδομάδες.   [51] 

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το PDD ενός έργου είναι τα ακόλουθα : 

 Συμμετέχοντες στο Έργο:  

Υποψήφιος  

 Στοιχεία ονόματος και επικοινωνίας (address/email/phone/fax),  

 Τύπος οργανισμού,  

 Άλλοι ρόλοι του υποψηφίου μέσα στο έργο (δηλ. χορηγός, σύμβουλος, μεσάζων ή 

άλλος).  
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Δημιουργός Έργου :  

 Στοιχεία ονόματος και επικοινωνίας (address/email/phone/fax),  

 Τύπος οργανισμού, 

 Άλλοι ρόλοι του υποψηφίου μέσα στο έργο (δηλ. χορηγός, σύμβουλος, μεσάζων ή 

άλλος), 

 Όνομα/διεύθυνση /Email/ Τηλέφωνο /Fax του προσώπου επικοινωνίας.  

 

 Πληροφορίες Έργου : 

 Όνομα,  

 Θέση,  

 Κατηγορία (δηλ.,  διαχείρισης των αποβλήτων, χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, 

κ.λπ.), 

 Περιγραφή του υποβάθρου του έργου. 

 

 Τεχνικές Πληροφορίες:   

 Σκοπός έργου, 

 Περιγραφή της τεχνολογίας που υιοθετείται, 

 Κύρια σημεία, χρονο-προγραμματισμός έργου και παρούσα κατάσταση της 

εφαρμογής,  

 Βασικές άδειες και αναμενόμενες ημέρες έγκρισης.  

 
 

 Μείωση Αερίων του Θερμοκηπίου: 

 Αέρια θερμοκηπίου που θα μειωθούν με το έργο,  

 Εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου , 

 Περίοδος πίστωσης,  

 Κατ' εκτίμηση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τους ισοδύναμους 

τόνους του CO2  σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς, 

 Πλαίσιο του εξεταζόμενου σεναρίου αναφοράς, 

 Όριο έργου,  

 Διαρροή.   
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 Αναμενόμενες Περιβαλλοντικές και Κοινωνικοοικονομικές Επιδράσεις :  

 Προσδοκώμενες παγκόσμιες /τοπικές θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιδράσεις του έργου, 

 Προσδοκώμενες κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις του έργου (π.χ., δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, μεταφορά τεχνολογίας), 

 Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα υποδοχής.  

 

Τα κυριότερα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, για την επιλογή μιας τεχνολογίας είναι:  

 Οικονομικές και τεχνολογικές επιδράσεις: ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, 

ανάπτυξη υποδομών, χρησιμοποίηση των πόρων, 

 Κοινωνικές επιδράσεις: δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βελτίωση  βιοτικού επιπέδου, 

βελτίωση της εκπαίδευσης και της πρόνοιας,  

 Τοπικές, περιφερειακές και παγκόσμιες περιβαλλοντικές επιδράσεις: βελτίωση 

ατμοσφαιρικής ποιότητας (μείωση αερίων του θερμοκηπίου), περιορισμός άλλων τύπων 

ρύπανσης (όπως η ακτινοβολία), διατήρηση βιοποικιλότητας.   

Τα έργα αξιολογούνται σύμφωνα με εννέα δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, με μια βαθμολογία 

που κυμαίνεται από -2 + σε 2 για κάθε δείκτη. Μεταξύ των χρησιμοποιούμενων δεικτών 

είναι η ανάπτυξη, η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η καθαρή αύξηση της 

απασχόλησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εκπαίδευση, η ατμοσφαιρική ποιότητα και η 

βιοποικιλότητα. Ένα έργο εγκρίνεται εάν κανένας δείκτης δεν αξιολογείται με -2 και 

επιμέρους αποτελέσματα δεν είναι υψηλότερα από -1. Οι δέκτες παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 5.2.5: Τρόπος Αξιολόγησης  Αιτήσεων Έργων ΜΚΑ 

 Αποτέλεσμα (-2 έως +2) 

 Οικονομικά και 

τεχνολογικά αποτελέσματα 

Αποτέλεσμα για κάθε ένα 

δείκτη 

Παράδειγμα Δείκτών Ανάπτυξη και μεταφορά της 

τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας 

Υποδομή (κατασκευή) 

 Χρησιμοποίηση των πόρων 

(αποδοτικότητα) 

Σύνολο (υπο -αποτέλεσμα): 

 Κοινωνικές επιδράσεις Αποτέλεσμα για κάθε ένα 

δείκτη 

Παράδειγμα Δείκτών Απασχόληση (καθαρή 

αύξηση της  απασχόλησης) 

Βελτίωση βιοτικού επίπεδου 

Ανθρώπινη και θεσμική 

ικανότητα (δηλ. ανάπτυξη 

δεξιότητων, εκπαίδευση) 

Σύνολο (υπο- αποτέλεσμα): 

 Τοπικές / περιφερειακές / 

παγκόσμιες 

περιβαλλοντικές 

επιδράσεις 

Αποτέλεσμα για κάθε ένα 

δείκτης 

Παράδειγμα Δείκτών  Μείωση εκπομπής ρύπων  

Διατήρηση Βιοποικιλότητας  

Σύνολο (υπο- αποτέλεσμα): 

Συνολικό Αποτέλεσμα  
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Ο τρόπος αξιολόγησης κάθε δείκτη, βάση της συμμόρφωσής  του  με τις αρχές  της βιώσιμης 

ανάπτυξης είναι ο ακόλουθος : 

Πίνακας 5.2.6: Αξιολόγησης Κάθε Δεικτών 

Αποτέλεσμα Αντίκτυπος 

-2 Σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος (δηλ. υπάρχει σημαντική ζημία 

σε οικολογικό, κοινωνικό ή  οικονομικό τομέα). 

-1 Μικρός  αρνητικός αντίκτυπος. 

0 Αμελητέος ή κανένας αντίκτυπος.    

+1 Μικρός θετικός αντίκτυπος. 

+2 Σημαντικός θετικός αντίκτυπος.    

Αποτέλεσμα Ένα πρόγραμμα θα θεωρηθεί ως συμβολή προς τη βιώσιμη 

ανάπτυξη του Ισραήλ και θα εγκριθεί από το DNA, εάν:  

• Τα επιμέρους αποτελέσματα είναι υψηλότερα από (-1)  

• Το αποτέλεσμα για κάθε δείκτη είναι υψηλότερο από (-2) 
 

 

5.2.12 Εμπόδια  

Το Ισραήλ είναι μια χώρα, η οποία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη έργων 

στο πλαίσιο του ΜΚΑ και η κυβέρνησή του παρέχει κίνητρα προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή αυτών των έργων. 

 Τεχνολογικά εμπόδια:  Σχετικά με την αξιολόγηση της αιολικής ενέργειας, υπάρχει 

αβεβαιότητα όσον αφορά το αιολικό δυναμικό και την πιθανή απόδοση των 

ανεμογεννητριών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εκτιμήσεις πως αυτή η τεχνολογία θα 

μπορέσει στη καλύτερη περίπτωση να παράγει το 2% της συνολικής ετήσιας ζήτησης του 

Ισραήλ. Παράλληλα, ουδέποτε στο παρελθόν έχει εφαρμοστεί στη χώρα έργο 

αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ έχει μεγάλη τεχνογνωσία, 

κυρίως στο τομέα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Τέλος,  υπάρχει αβεβαιότητα 

σχετικά με την απόδοση της τεχνολογίας του βιοαερίου. Τομέας στον οποίο το Ισραήλ  
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σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, ήδη δραστηριοποιείται, καθώς η διαθεσιμότητα του 

βιοαερίου  είναι ιδιαίτερα μεγάλη 

 Οικονομικά εμπόδια: Παρατηρούνται αυξημένα κόστη κεφαλαίου για μία επένδυση 

αυτού του είδους. Οι μοντέρνες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και οι 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη διεισδύσει στην αγορά της χώρας. Έτσι, 

θα είναι δύσκολο για την παρερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια να ανταγωνιστεί τις τιμές της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει 

κανείς τις αρκετά χαμηλές τιμές της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό πρέπει 

να προστεθεί και η χαμηλή τιμή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, γεγονός που 

αποτρέπει τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν με αυτό το τομέα, καθώς η κυβέρνηση του 

Ισραήλ δεν επιδοτεί τη τιμή της κιλοβατώρας που παράγεται από ΑΠΕ.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το προτεινόμενο έργο «ArrowBio» με αντικείμενο  τη  παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα, ένα περίπλοκο σύστημα για τη διαχείριση των 

στερεών δημοτικών αποβλήτων. Με την εγκατάσταση δύο γεννητριών ντήζελ, είναι 

δυνατή η  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τη διαδικασία 

επεξεργασίας των αποβλήτων. Οι δαπάνες ανάπτυξης και εγκατάστασης υπολογίζονται 

σε 2  εκατομμύρια € και 0,5 εκατομμύρια € αντίστοιχα. Το έργο, κατά μέσον όρο, θα 

παρήγε 17,3 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Το έγγραφο PIN δηλώνει ότι η πώληση 

αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παραγάγει μια χρηματοροή  περίπου 0,6 

εκατομμύρια € ετησίως. Ανάλογα με την τιμή των ΒΜΕ που συμφωνείται, η πώληση τους 

πρέπει να προσθέσει τουλάχιστον 0,3 εκατομμύρια € στο εισόδημα ετησίως. Ακόμα κι αν 

οι παραπάνω αριθμοί μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι το έργο θα μπορούσε να 

είναι οικονομικά ελκυστικό, το έργο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Αν και κάποια 

κυβερνητική υποστήριξη είναι διαθέσιμη και οι τράπεζες είναι πρόθυμες να 

χρηματοδοτήσουν μέρος του έργου, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμή της 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλές στο Ισραήλ, γεγονός 

που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Η επιχείρηση αναμένει οι τιμές αυτές να 

αυξηθούν σημαντικά σε τέσσερα έως πέντε έτη από τώρα. Θετικό είναι το γεγονός ότι 

αρκετά από τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των 

έργων στο πλαίσιο του ΜΚΑ, παράγονται στη χώρα, με άμεση συνέπεια τη μείωση του 

κόστους 

 Κοινωνικά εμπόδια: Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βαθμό της 

ικανοποίησης και αποδοχής των καταναλωτών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από έργα 

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΜΚΑ και θα χρησιμοποιήσουν τις νέες 
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τεχνολογίες. Επίσης, πάντα είναι πιθανή η αντίδραση των πολιτών είτε λόγω έλλειψης 

ενημέρωσης, είτε επειδή ο αριθμός των πολιτών που θα επηρεαστούν από τα έργα θα 

είναι συγκριτικά μεγάλος σε σχέση με αυτούς πού θα επωφεληθούν από αυτά. 

Παρατηρείται με βάση τα επιχειρήματα που κατά καιρούς έχουν ακουστεί εναντίον των 

αιολικών πάρκων, αλλά και των άλλων έργων ΑΠΕ, ότι στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, οι αντιδράσεις οφείλονται σε λαθεμένη ή ελλιπή πληροφόρηση για τη 

φύση των έργων και συχνά οι αντιδράσεις αυτές υποθάλπονται από ανταγωνιστικά 

προς την επένδυση συμφέροντα. Λίγες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που η 

επιχειρηματολογία εναντίον των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ είναι τόσο πειστική και 

τεκμηριωμένη, ώστε να δικαιολογεί πράγματι την ακύρωση της επένδυσης. Είναι 

καθήκον των επενδυτών και της Πολιτείας να αναλάβουν το έργο της ενημέρωσης των 

πολιτών για τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ. Κανένα έργο, ούτε βέβαια έργα ΑΠΕ, δεν 

πρέπει να γίνεται ερήμην των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, τις οποίες άλλωστε 

θέλει να ωφελήσει. Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες περιβαλλοντικών 

οργανώσεων, οι οποίες προσπαθούν να στηρίξουν τις ΑΠΕ με σαφή επιχειρηματολογία. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις πρωτοβουλίες της Greenpeace στο Ισραήλ υπέρ των 

αιολικών πάρκων. 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από το δημόσιο τομέα αποτελεί ένα θεμελιώδες εμπόδιο 

ενάντια στην ανάπτυξη και τη χρήση των ΑΠΕ και των καθαρών τεχνολογιών. Ωστόσο, 

αναμένεται ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός θα επιτρέψει στους μικρούς παραγωγούς 

καθαρής ενέργειας να πωλήσουν ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα διανομής και θα 

επιταχύνει την στροφή προς την καθαρή ενέργεια.   

Επιπλέον εμπόδια αποτελούν οι ανεπαρκείς κυβερνητικές παροχές για  Έρευνα και 

Ανάπτυξη σχετικά με την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και τις ΑΠΕ, καθώς και 

η έλλειψη οικονομικών κινήτρων για την ανάπτυξη και τη χρήση καθαρών πηγών 

ενέργειας. Προσπάθειες έχουν γίνει, επίσης, για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων 

των οχημάτων. Το 1999, η περιεκτικότητα σε θείο του ντήζελ για τη μεταφορά μειώθηκε από 

0,2% σε 0,05%, με σχέδια για μια περαιτέρω μείωση σε 0,015% το έτος 2008.   

Η χρήση των κυψελών καυσίμου στο Ισραήλ  ως μπαταρίες για τις κινητές εφαρμογές και 

ενδεχομένως στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι εφικτές μόνο όταν όταν επιτυγχάνεται ο 

στόχος του κόστους. Αφ' ετέρου, οι μηχανές ντήζελ σήμερα αναπτύσσονται ιδιαίτερα και 

ανταγωνίζονται τις κυψέλες καυσίμου στα θέματα της ρύπανσης και της αποδοτικότητας.  
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Η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε πιθανά να χρησιμοποιηθεί από κοινού με την τεχνολογία 

των κυψελών καυσίμου. Το Ισραήλ έχει μια καλά ανεπτυγμένη ερευνητική υποδομή, ειδικά 

στην ηλεκτροχημεία. Εντούτοις, η έλλειψη φυσικών πόρων εμποδίζει την ανάπτυξη αυτής 

της τεχνολογίας. [62] 

Τέλος, στις αδυναμίες του Ισραήλ για ανάπτυξη αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών, 

συγκαταλέγεται η μικρή τοπική αγορά, η οποία αποτρέπει τις νέες τεχνολογίες από την 

εφαρμογή τους μέσα στη χώρα-καθώς τις περισσότερες φορές πρέπει να μεταφερθούν στο 

εξωτερικό, και η χαμηλή κυβερνητική υποστήριξη για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη 

προώθησή τους.   

5.2.12.1  Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση των σχετικών με την ενέργεια έργων στο Ισραήλ γίνεται συνήθως από 

δημόσιες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εθνικών Υποδομών, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου. Οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις χρηματοδοτούν έργα, κυρίως, στους τομείς της ηλιακής ενέργειας και της 

γεωθερμικής ενέργειας. Ως ένα ορισμένο βαθμό, οι διμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον με 

χώρες, όπως τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν τη μερική χρηματοδότηση 

των έργων από αυτές. 

 

5.2.13 «Συγκεντρωτικός Πίνακας»  

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος του πρώτου βήματος της μεθοδολογίας, με 

τη συμπλήρωση του  «Συγκεντρωτικού Πίνακα» για το Ισραήλ. Ο «Συγκεντρωτικός 

Πίνακας» περιλαμβάνει όσα στοιχεία παρουσιάστηκαν αναλυτικά για το Ισραήλ μέχρι τώρα 

και τα ποσοτικοποιεί. Παρουσιάζει συγκεντρωτικά με αριθμούς, την εξάρτηση του Ισραήλ 

από τα ορυκτά καύσιμα και τα αποθέματά του σε αυτά , την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 

αλλά και τη πορεία της ζήτησης ενέργειας, το μέγεθος εξάρτησης του Ισραήλ από τα 

εισαγόμενα καύσιμα, τις χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας ανά τομέα, τη διείσδυση των 

ΑΠΕ στη χώρα, τις ενεργειακές προτεραιότητες του Ισραήλ και τις εκπομπές ανά τομέα 

παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία για την οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ο «Συγκεντρωτικός Πίνακας» 

παρουσιάζεται συμπληρωμένος στο Παράρτημα Β. 
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5.3 Συνεντεύξεις Τοπικών Εμπειρογνωμόνων   

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το δεύτερο βήμα της μεθοδολογίας, εφαρμοσμένο για τη 

χώρα του Ισραήλ. Μέσα από συνεντεύξεις με τοπικούς εμπειρογνώμονες του Ισραήλ 

συμπληρώνεται κατάλληλα το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο  αναφέρεται στις 

ενεργειακές ανάγκες και προτεραιότητες του Ισραήλ και στις τεχνολογίες που δύναται να 

εφαρμοστούν με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή και 

κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.  Τέλος,  παρουσιάζει τη καταλληλότητα της κάθε 

τεχνολογίας, βάση των αναγκών του Ισραήλ, αλλά και τα οφέλη που θα αποκομίσει το 

Ισραήλ από την εφαρμογή της κάθε τεχνολογίας. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα περιεχόμενα:  

 Ανάγκες και προτεραιότητες του Ισραήλ, 

 Καταλληλότητα τεχνολογίας βάση των αναγκών του Ισραήλ,  

 Οφέλη βιώσιμης ανάπτυξης για το Ισραήλ, από τις τεχνολογίες που επιλέχτηκαν. 

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται συμπληρωμένο στο παράρτημα Β. 

Η αξιολόγηση και επιλογή των συμμετεχόντων έγινε μεταξύ  αντιπροσώπων, από 

οργανώσεις και εταιρίες, της ισραηλινής ενεργειακής κοινότητας. Η επιλογή τους έγινε βάση 

κριτηρίων αναφορικά, με τις ενεργειακές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.   

Οι συμμετέχοντες προήλθαν από:  

 Κυβερνητικές  οργανώσεις, Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ για το ΜΚΑ, το Υπουργείο 

Ενέργειας και Εθνικών Υποδομών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,  

 Επιχειρήσεις, τεχνικές αντιπροσωπείες και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της ενέργειας, ΕΠΕΥ,  

 Βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, όπως αντιπρόσωποι του Εμπορικού τομέα, 

του βιομηχανικού τομέα και του εμπορικού επιμελητηρίου,  

 Νομικούς και οικονομικούς οργανισμούς και διαχειριστές κεφαλαίων, όπως η 

Παγκόσμια Τράπεζα.  

Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τους βασικούς παίχτες στον τομέα της χάραξης πολιτικής για 

προγράμματα ΜΚΑ στο Ισραήλ. Αυτοί οι εκπρόσωποι αντιπροσώπευαν τις επίσημες και 

δημόσιες μονάδες μέσα και έξω από την κυβέρνηση και ασχολούνται καθημερινά με την 

προώθηση και την αξιολόγηση των ζητημάτων του ΜΚΑ. Η δεύτερη ομάδα αντιπροσώπευε 
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τον ιδιωτικό τομέα και τους πιθανούς επιχειρηματίες, που θα ασχοληθούν με έργα ΜΚΑ. 

Αυτή η ομάδα περιλάμβανε την ΕΠΕΥ, τους παραγωγούς και τις εμπορικές επιχειρήσεις των 

ΑΠΕ, τους διευθυντές μεγάλων βιομηχανιών και διαφόρων οργανισμών καταναλωτών. Η 

τρίτη ομάδα αφορά τις δημόσιες οργανώσεις που αντιπροσώπευαν τους κεντρικούς 

οικονομικούς τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και οι κατασκευές. Αυτοί οι τομείς 

είναι αρμόδιοι για το μεγαλύτερο μέρος της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας και έτσι έχουν 

τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τους πιθανούς 

χορηγούς για τη χρηματοδότηση και την επένδυση έργων ΜΚΑ. 

Οι συμμετέχοντες που πέρασαν από συνέντευξη, αντιπροσώπευαν διάφορους τομείς της 

ισραηλινής αγοράς ενέργειας. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες  που υποβλήθηκαν 

σε συνέντευξη,  συμμετείχαν και στο συμμετοχικό συνέδριο. Ενώ τα αποτελέσματα από τις 

συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, επηρεάστηκαν σημαντικά από το μέγεθος και τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς ενέργειάς της χώρας. Οι  συμμετέχοντες  επικεντρώθηκαν σε 5 

τεχνολογικούς τομείς:  

 Ενεργειακή αποδοτικότητα (σχέδιο οικοδόμησης, αποδοτικός φωτισμός, αποδοτικά 

ηλεκτρικά συστήματα),  

 Εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας,  

 Βιομάζα, από τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας,   

 Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα,  

 Ηλιακές-θερμικές τεχνολογίες για τη θέρμανση ύδατος και  την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας,  

 Υπάρχουν μερικές τεχνολογίες με πολύ μεγάλο δυναμικό στο Ισραήλ, όπως η γεωθερμία, 

αλλά δεν αποτελούν προτεραιότητα ή καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας.  

Οι προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής του Ισραήλ είναι:  

 Συμβολή στην ενεργειακή επάρκεια,  

 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σε εθνικό-τοπικό επίπεδο,  

 Συνέπεια με τη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας.  
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5.4  Συμμετοχικά Συνέδρια 

Στο σημείο αυτό προτείνεται η οργάνωση ενός συνεδρίου στο Ισραήλ για τον εμπλουτισμό 

των στοιχείων που αφορούν τη χώρα και έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιαστεί ως τώρα. 

Στο συνέδριο αυτό θα μπορούσαν να συμμετάσχουν : 

 Κυβερνητικοί: Μέλη Εθνικής Επιτροπής, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, σχετικά τμήματα 

Υπουργείων,  

 Σημαντικές βιομηχανικές & επιχειρηματικές ενώσεις: Εμπορικός τομέας, βιομηχανικός 

τομέας, Εμπορικό Επιμελητήριο, Επιχειρήσεις, τεχνικές αντιπροσωπείες και άλλες 

οργανώσεις,  

 Ειδικοί εμπειρογνώμονες.  

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο προσέφεραν επιπρόσθετες και ειδικευμένες πληροφορίες για 

τις ενεργειακές προτεραιότητες του Ισραήλ και τις τεχνολογίες που δύναται να εφαρμοστούν 

με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή και κατανάλωση 

της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουν τις όποιες ανάγκες και τα προβλήματα της 

χώρας. Επιπλέον, από το συνέδριο αντλήθηκαν πληροφορίες για την οικονομική και την 

κοινωνική κατάσταση της χώρας, ώστε να βοηθηθούν οι ερευνητές στην επιλογή 

κατάλληλων μέτρων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του Ισραήλ, θα αποφέρουν κοινωνικά 

οφέλη, αλλά θα είναι και βιώσιμες. Τέλος, η συμμετοχή επιχειρήσεων στο συνέδριο παρείχε 

τη δυνατότητα ενημέρωσης τους για τα μέχρι τώρα συμπεράσματα της έρευνας, ώστε να 

έχουν  μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη κατάσταση που επικρατεί, αλλά και για τις 

επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα.  

Οργανώθηκε συμμετοχικό συνέδριο τον Ιανουάριο του 2007, στο Ισραήλ, από το 

Διεπιστημονικό  Κέντρο για την Τεχνολογική  Ανάλυση και Πρόβλεψη του Πανεπιστήμιου 

του Τελ Αβίβ (Interdisciplinary Centre for Technological Analysis and Forecasting-ICTAF). 

Το συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού προγράμματος 

«ENTTRANS, “The potential of transferring and implementing sustainable energy 

technologies through the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol”, του 6ου 

Κοινοτικού Προγράμματος-Πλαίσιο Στήριξης (EC-DG Research FP6)», που εξετάζει τη 

δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακά βιώσιμων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ΜΚΑ και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενώση. Βασικός σκοπός του συμμετοχικού συνεδρίου, 

ήταν ο προσδιορισμός των ελπιδοφόρων «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών που 

μπορούν να εφαρμοστούν στο Ισραήλ στο πλαίσιο του ΜΚΑ. Στο συμμετοχικό συνέδριο 

πήραν μέρος 25 συμμετέχοντες, που αντιπροσώπευαν διάφορες βιομηχανικές επιχειρήσεις 
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και εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, το Υπουργείο Ενέργειας και Εθνικών Υποδομών, το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα στο ΜΚΑ, 

συμπεριλαμβανομένου και ενός εμπειρογνώμονα  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

που παρουσίασε τη προοπτική των έργων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρήση 

ενός εργαλείου λήψης απόφασης, που χρησιμοποιήθηκε για την επεξήγηση των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Αναλυτικά, οι στόχοι του συνεδρίου ήταν: 

 Παρουσίαση του προγράμματος «ΕNTTRANS, “The potential of transferring and 

implementing sustainable energy technologies through the Clean Development 

Mechanism of the Kyoto Protocol”, του 6ου Κοινοτικού Προγράμματος-Πλαίσιο 

Στήριξης (EC-DG Research FP6)», στους ισραηλινούς συμμετέχοντες,  

 Ταξινόμηση των ενεργειακών αναγκών και των προτεραιοτήτων στο Ισραήλ,  

 Αξιολόγηση της καταλληλότητας των ενεργειακών τεχνολογιών, βάση των αναγκών της 

ισραηλινής αγοράς και της δυνατότητας εφαρμογής τους,  

 Αξιολόγηση του θετικού και αρνητικού αντίκτυπου των ενεργειακών τεχνολογιών στο 

περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. 

Στο συμμετοχικό συνέδριο επισημάνθηκαν, σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν την 

ενέργεια και τη περιβαλλοντική πολιτική του Ισραήλ. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:  

 Οι ενεργειακές ανάγκες του Ισραήλ και οι προτεραιότητες του, στο πλαίσιο της  

τεχνολογικής, κοινωνικής και οικονομικής του ανάπτυξης, 

 Κοινωνικοί-οικονομικοί δείκτες για την ενεργειακή ζήτηση στην ισραηλινή αγορά,  

 Άμεσα και μακροχρόνια σχέδια για τις ενεργειακές ανάγκες   στους τομείς της 

βιομηχανίας, των μεταφορών και των νοικοκυριών,   

 Ο προσδιορισμός των ενεργειακών περιοχών  που έχουν  σημαντικές δυνατότητες στο 

πλαίσιο του ΜΚΑ στο Ισραήλ,  

 Ο αντίκτυπος της προσχώρησης του Ισραήλ  στον Οργανισμό Οικονομικής Υποστήριξης 

και Ανάπτυξης (Organization for Economic Cooperation and Development-OECD) και 

οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την υλοποίηση έργων του ΜΚΑ, 

 Οι διαφορές μεταξύ  των επενδύσεων στις «καθαρές» ενεργειακές τεχνολογίες και  των 

επενδύσεων  στην διάδοση των «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών, 
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 Ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης  για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας  

στα νοικοκυριά και στο βιομηχανικό τομέα,  

 Δομικά εμπόδια για  την εφαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα των 

κατασκευών,  

 Η δυνατότητα εφαρμογής «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών στον τομέα των 

ξενοδοχείων, 

 Η ενσωμάτωση της χρήσης «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών στη εθνική 

κοινωνικοοικονομική πολιτική  του Ισραήλ. 

Βασικά συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από τη διεξαγωγή του συμμετοχικού συνεδρίου, 

είναι τα ακόλουθα: 

 Η  αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στο Ισραήλ είναι αναπόφευκτη ως αποτέλεσμα της 

προηγμένης  οικονομικής  δραστηριότητάς στη χώρα. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για την 

λήψη δραστικών μέτρων με στόχο τη μείωση  της ζήτησης,  

 Εντούτοις, η διεσπαρμένη φύση της, καθιστά δύσκολη την εφαρμογή ενός σχετικού 

έργου ΜΚΑ, Ο οικιακός τομέας παρουσιάζει  σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας. Εντούτοις, η πραγματοποίηση ενός έργου ΜΚΑ στο τομέα αυτό φαίνεται 

δύσκολη, 

 Βραχυπρόθεσμα, τα δημοτικά στερεά απόβλητα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα για 

την υλοποίηση έργων ΜΚΑ στο Ισραήλ,  

 Τα νέα έργα ΜΚΑ πρέπει να λάβουν υπόψη τη πιθανότητα προσχώρησης του Ισραήλ  

στον Οργανισμό Οικονομικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Organization for Economic 

Cooperation and Development-OECD). Αυτό  θα περιορίσει τις ευκαιρίες για την 

υλοποίηση έργων ΜΚΑ, μετά τη δεύτερη περίοδο του  Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012,  

 Η οικονομία διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου 

ΜΚΑ, συνεπώς παρατηρείται η ανάγκη να εστιάσει ο ΜΚΑ σε δύο ενεργειακές περιοχές:  

την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα, 

  Τα πιθανά έργα ΜΚΑ στο Ισραήλ πρέπει να είναι σε θέση να είναι βιώσιμα και μετά 

από την  ολοκλήρωση της συμβολής του ΜΚΑ στην υλοποίηση τους.  
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5.5 Προτεινόμενες Δράσεις  

Για τη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης του Ισραήλ, η κυβέρνηση θα πρέπει να 

προχωρήσει στη λήψη ορισμένων θεσμικών μέτρων, που θα επηρεάσουν τόσο τον 

ενεργειακό τομέα όσο και τον οικονομικό. Ορισμένα από αυτά είναι τα ακόλουθα :  

 Δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά παραγωγής ενέργειας, παρέχοντας 

το νομικό πλαίσιο για να μπορούν οι μικροί και «καθαροί» παραγωγοί να πωλήσουν 

την ενέργεια που παράγουν στο σύστημα διανομής. Παράλληλα, θα πρέπει να 

προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση του τομέα παραγωγής ενέργειας και να εξισωθεί η τιμή 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις διεθνείς τιμές.  

 Μείωση της καταναλισκομένης ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανίες, μέσω της αλλαγής 

των προτύπων και των νόμων δόμησης, προωθώντας την ιδέα των «πράσινων» κτιρίων. 

 Να λαμβάνεται υπόψη στις εισαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού η ενεργειακή του 

κατανάλωση και αυτή να αναγράφεται αυτή στον εξοπλισμό.   

 Αξιοποίηση των τεχνολογικών μεθόδων, οι οποίες μειώνουν το κόστος σε διάφορους 

τομείς, όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. 

 Αναζήτηση τρόπων μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της αυξημένης 

κατανάλωσης καυσίμου που αυτή επιφέρει. Αυτό θα μπορούσε να  επιτευχθεί με τη 

βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, με χρήση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας, και τη δημιουργία δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας στα περίχωρα των 

αστικών κέντρων. 

 Δημιουργία ενός μητροπολιτικού σχεδίου που θα δίνει έμφαση στη μείωση των 

μετακινήσεων από τις αστικές περιοχές, στις περιοχές παροχής εργασίας και υπηρεσιών. 

 Προώθηση της έρευνας στους τομείς της καθαρής ενέργειας, δέσμευσης του διοξειδίου 

του άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Δημιουργία πλαισίου για τη παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών, ώστε να διευκολυνθεί 

η μετάβαση και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και στους νέους κανονισμούς.  

 Εφαρμογή φόρου διοξειδίου του άνθρακα, που θα αντικαταστήσει υπάρχοντες φόρους. 

 Δημιουργία ενός κυβερνητικού μηχανισμού, ο οποίος θα ελέγχει και θα βεβαιώνει τη 

πρόοδο και την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.   
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , καθώς 

αυτός ευθύνεται για πολύ μεγάλο μέρος των εκπομπών του CO2, που αναμένεται να 

αυξηθούν ακόμη περισσότερο, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας στο Ισραήλ. Κάποια προτεινόμενα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο τομέα της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι τα ακόλουθα: 
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Πίνακας 5.2.7: Προτεινόμενα Μέτρα για τον Ενεργειακό Τομέα του Ισραήλ 

Τεχνολογία Μείωση  

Εκπομπών 

CO2 

ton/year 

Κατάσταση 

τεχνολογίας 

€/KW Ποσοστό 

των 

εκπομπών 

του τομέα 

Ποσοστό 

εκπομπών 

επί του 

συνόλου 

Παρατηρήσεις 

Χρήση φυσικού 

αερίου 

     Απαιτεί νέο 

δίκτυο 

διανομής 

Αλλαγή 

καυσίμου 

2 

εκατομμύρια 

Υπάρχει 8 7,5 3,2  

Μετατροπή του 

50% των 

εγκαταστάσεων 

άνθρακα 

4,1 

εκατομμύρια 

Υπάρχει 34 15,1 6,6  

Συμπαραγωγή Αυξηση 

απόδοσης 

από το 40% 

στο 60% 

Διαθέσιμη Αδιάφορο Αδιάφορο Αδιάφορο Περιορισμένη 

ζήτηση ατμού 

Συνδυασμένος 

κύκλος 

Αυξηση 

απόδοσης 

από το 40% 

στο 60% 

Υπάρχει 

Εφαρμογή σε 

σταθμούς 

φ.αερίου 

 17,4% 7,3%  

Αύξηση της 

απόδοσης 

παραγωγής 

ενέργειας 

Αυξηση 

απόδοσης 

1% ετησίως 

Αναπτύσσεται  <30  Μείωση 

εκπομπών 

κατά 1/3 ως το 

2020 

Αλλαγή των 

σταθμών 

πετρέλαιου,σε 

συνδυασμένο 

κύκλο 

1,36 

εκατομμύρια 

Υπάρχει  5 2 Μείωση 

συμβατικών 

ρύπων 
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Οι αλλαγές στις μεταφορές περιλαμβάνουν τη χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν φυσικό 

αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, τη χρήση βελτιωμένων καταλυτών και την ανάπτυξη των 

μέσων μαζικής μεταφοράς.  

Οι αλλαγές στη βιομηχανία περιλαμβάνουν τη χρήση φυσικού αερίου, την εκμετάλλευση 

των δυνατοτήτων συμπαραγωγής και τη χρήση της «ξηρής» μεθόδου στη 

τσιμεντοβιομηχανία που θα μειώσει τόσο τη κατανάλωση ενέργειας, όσο και τις εκπομπές  

CO2 . 

Οι αλλαγές στη γεωργία αφορούν τη προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και την ορθολογική χρήση του ύδατός και των λιπασμάτων, ώστε να 

μειωθούν  οι εκπομπές μεθανίου.  

Συμπερασματικά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν βάση των αναγκών και των 

ιδιαιτεροτήτων του Ισραήλ, είναι τα ακόλουθα : 

 Βελτίωση της απόδοσης άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Μεγάλης Κλίμακας Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) που 

χρησιμοποιούν άνθρακα/φυσικό αέριο, 

 Λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων με τη καύση του αερίου που αναδύεται, 

 Χρήση βιοαερίου σε διάφορους τομείς, όπως για παραγωγή θερμότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Συμπεράσματα - Προοπτικές  
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6.1 Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 Παρούσα Κατάσταση ΜΚΑ: Πολλές χώρες αρχίζουν ήδη να εφαρμόζουν προγράμματα 

που ασχολούνται με την ανάπτυξη των μεθοδολογιών και διαδικασιών για την 

αξιολόγηση και υλοποίηση έργων ΜΚΑ. Ο ΜΚΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις  για την 

ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, με ταυτόχρονη δυνατότητα μείωσης των 

εκπομπών των αναπτυγμένων χωρών. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για έργα ΜΚΑ, τόσο πιο γρήγορα θα βελτιωθεί το καθεστώς 

χρηματοδότησης των έργων αυτών σε όλες τις χώρες. Η παραπάνω εξέλιξη θα έχει 

άμεσες επιπτώσεις και στην τιμή των ΒΜΕ. Μέχρι σήμερα η Λατινική Αμερική 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα όσον αφορά στη χρηματοδότηση έργων 

ΜΚΑ, από κάθε άλλη περιοχή σε σχέση µε το εκτιµώµενο δυναμικό της. Τα έργα στο 

πλαίσιο του ΜΚΑ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, με το κέρδος από τη μείωση των 

εκπομπών να φθάνει περίπου στα 3500 εκατομμύρια €. Η συνεργασία μεταξύ των 

βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών πραγματοποιείται κάτω από το ΜΚΑ. Προς 

το παρόν, περίπου 1600 έργα του ΜΚΑ έχουν επικυρωθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο 

του ΜΚΑ, ή βρίσκονται υπό εξέταση για να καταχωρηθούν.  

 Προτεινόμενη Μεθοδολογία: Αναπτύχθηκε μια μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία 

ακολουθώντας απλά βήματα, οδηγεί σε εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την 

υλοποίηση έργων μέσω του ΜΚΑ. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελείται από τα εξής 

τέσσερα στάδια, την ολοκληρωμένη περιγραφή της χώρας, τις συνεντεύξεις με τοπικούς 

εμπειρογνώμονες, τα συμμετοχικά συνέδρια στην υπό εξέταση χώρα και τις 

προτεινόμενες δράσεις. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελεί ένα αρκετά καλό 

εργαλείο για μια πρώτη αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης και του δυναμικού του 

ΜΚΑ μιας αναπτυσσόμενης χώρας, αφού μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση 

χρόνου, όσο αφορά την εύρεση των κατάλληλων και βιώσιμων έργων ΜΚΑ, με βάση 

πάντα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της χώρας. Βοηθάει επίσης και στην 

γενικότερη αξιολόγηση της χώρας και της περιοχής που ενδέχεται να υλοποιηθεί κάποιο 

έργο ΜΚΑ. Επιπλέον, η χρήση της μεθοδολογικής προσέγγισης, είναι κατάλληλη για 

χώρες που θα υποδεχτούν έργα ΜΚΑ, καθώς υποστηρίζει την αναγνώριση, αξιολόγηση 

και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση 

του έργου. Παράλληλα, μέσα από τη προσέγγιση αυτή εξετάζεται η συμβολή των 

διαφόρων έργων ΜΚΑ στην βιώσιμη ανάπτυξη της υπό εξέταση χώρας.  
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 Εφαρμογή Προτεινόμενης Μεθοδολογίας στο Ισραήλ:  

Ολοκληρωμένη περιγραφή χώρας: Το Ισραήλ είναι εξαρτώμενο από τα εισαγόμενα 

ορυκτά καύσιμα, ειδικά το πετρέλαιο. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα 

για την ηλεκτοπαραγωγή, είναι ο άνθρακας, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

μια στροφή στο φυσικό αέριο. Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η ηλιακή ενέργεια κατέχει τα 

πρωτεία, ενώ προσπάθειες γίνονται για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Αν και το 

Ισραήλ ως αναπτυσσόμενη χώρα δεν είναι υποχρεωμένο, έχει ξεκινήσει τα τελευταία 

χρόνια προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών του. Το 2004 η κυβέρνηση του Ισραήλ 

δημιούργησε μια Εθνική Επιτροπή με σκοπό της την εφαρμογή έργων ΜΚΑ. Μέχρι 

σήμερα, δεκαοχτώ  έργα ΜΚΑ, που αφορούν τις ΑΠΕ, την καθαρή ενέργεια, την 

αποδοτικότητα της παραγωγής και την επεξεργασία αποβλήτων, έχουν  υποβληθεί στην 

Εθνική Επιτροπή του Ισραήλ για έγκριση. Μόλις εγκριθούν, αναμένεται να αποδώσουν 

περίπου 1,9 εκατομμύρια tn CO2-eq ετησίως. Χαρακτηριστική είναι η σταθερή οικονομική 

του κατάσταση της χώρας, που είναι ευνοϊκή για επενδύσεις, η τεχνολογική και 

επιστημονική εμπειρία, καθώς και η διάθεση της κυβέρνησης για παροχή κινήτρων στις 

Ισραηλινές επιχειρήσεις να ασχοληθούν με έργα ΜΚΑ. 

Συνεντεύξεις Τοπικών Εμπειρογνωμόνων: Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με 

αντιπροσώπους από διάφορες βιομηχανικές επιχειρήσεις και εταιρείες ενεργειακών 

υπηρεσιών, το Υπουργείο Ενέργειας και Εθνικών Υποδομών, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του ΜΚΑ, ενώ μέρος 

πήραν και ισραηλινοί ερευνητές. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τους εξής  τομείς 

αυξημένου ενδιαφέροντος:  

 Εξοικονόμηση Ενέργειας  (σχέδιο οικοδόμησης, αποδοτικός φωτισμός, αποδοτικά 

ηλεκτρικά συστήματα),  

 Εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας,  

 Βιομάζα, από τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας,   

 Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα,  

 Ηλιακές-θερμικές τεχνολογίες για τη θέρμανση ύδατος και την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας,  

 Υπάρχουν μερικές τεχνολογίες με πολύ μεγάλο δυναμικό στο Ισραήλ, όπως η 

γεωθερμία, αλλά δεν αποτελούν προτεραιότητα η καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας.  
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Συμμετοχικό Συνέδριο : Οργανώθηκε συμμετοχικό συνέδριο τον Ιανουάριο του 2007 

στο Ισραήλ, από το Διεπιστημονικό Κέντρο για την Τεχνολογική Ανάλυση και 

Πρόβλεψη, του Πανεπιστήμιου του Τελ Αβίβ (Interdisciplinary Centre for Technological 

Analysis and Forecasting - ICTAF). Το συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του  Ευρωπαϊκού προγράμματος «ENTTRANS: The potential of transferring and 

implementing sustainable energy technologies through the Clean Development 

Mechanism of the Kyoto Protocol, του 6ου Κοινοτικού Προγράμματος-Πλαισίου 

Στήριξης (EC-DG Research FP6)», που εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακά 

βιώσιμων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ΜΚΑ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Βασικός σκοπός του συμμετοχικού συνεδρίου, ήταν ο προσδιορισμός των 

ελπιδοφόρων «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν στο 

Ισραήλ στο πλαίσιο του ΜΚΑ. Στο συμμετοχικό συνέδριο πήραν μέρος 25 

συμμετέχοντες, από διάφορους τομείς της Ισραηλινής αγοράς ενέργειας. Βασικά 

συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν, είναι τα ακόλουθα: 

 Η αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στο Ισραήλ είναι αναπόφευκτη ως αποτέλεσμα 

της προηγμένης οικονομικής δραστηριότητάς στη χώρα. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη 

για την λήψη δραστικών μέτρων με στόχο τη μείωσή της,   

 Ο οικιακός τομέας παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. 

Εντούτοις, η πραγματοποίηση ενός έργου ΜΚΑ στο τομέα αυτό φαίνεται δύσκολη, 

 Βραχυπρόθεσμα, τα δημοτικά στερεά απόβλητα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα 

για την υλοποίηση έργων ΜΚΑ στο Ισραήλ,  

 Τα νέα έργα ΜΚΑ πρέπει να λάβουν υπόψη τη πιθανότητα προσχώρησης του 

Ισραήλ στον Οργανισμό Οικονομικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Organization for 

Economic Cooperation and Development-OECD). Το γεγονός αυτό αναμένεται να 

περιορίσει τις ευκαιρίες για την υλοποίηση έργων ΜΚΑ, μετά τη δεύτερη περίοδο 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012,  

 Η οικονομία διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στη διαδικασία υλοποίησης ενός 

έργου ΜΚΑ, συνεπώς παρατηρείται η ανάγκη να εστιάσει ο ΜΚΑ σε δύο 

ενεργειακές περιοχές:  την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα. 

Συνοψίζοντας, για τη περίπτωση του Ισραήλ παρατηρούνται τα εξής: 

 Οι τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την υλοποίηση έργων 

ΜΚΑ στο Ισραήλ, είναι ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων, η αξιοποίηση της 

ηλιακής ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα, 

 Το Ισραήλ θεωρείται πρωτοπόρο στην προαγωγή των ΑΠΕ,  
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 Οι ενεργειακά βιώσιμες τεχνολογίες έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται, ή 

πρόκειται να εφαρμοστούν στο Ισραήλ, εκτός του πλαισίου του ΜΚΑ, 

 Η μεταφορά ενεργειακά βιώσιμων τεχνολογιών έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο 

Ισραήλ, χωρίς να υπάρχει το κίνητρο για επιπρόσθετο κέρδος από την εμπορία των 

ΒΜΕ. Συνεπώς, το επιπρόσθετο κέρδος από τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την 

υλοποίηση  έργων στο πλαίσιο του ΜΚΑ, είναι περιορισμένο, 

 Στο μέλλον τα νέα έργα ΜΚΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη πιθανότητα 

προσχώρησης του Ισραήλ στον Οργανισμό Οικονομικής Υποστήριξης και 

Ανάπτυξης (OECD), γεγονός που ενδέχεται περιορίσει τις ευκαιρίες υλοποίησης 

έργων ΜΚΑ μετά τη δεύτερη περίοδο του  Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012. 

 

6.2 Προοπτικές  

Οι κυριότερες προοπτικές που διαφαίνονται μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη 

συνοψίζονται παρακάτω:   

 Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες: Η 

παρουσιαζόμενη διαδικασία διερεύνησης του δυναμικού και των δυνατοτήτων 

υλοποίησης έργων ΜΚΑ στο Ισραήλ, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για την περίπτωση 

εξέτασης άλλων πιθανών χωρών υποδοχής έργων ΜΚΑ. Με αυτό τον τρόπο θα 

μπορούσε να εξεταστεί το δυναμικό άλλων χωρών ή ακόμη και περιοχών και να 

εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες και τα πιθανά εμπόδια σχετικά με την 

υλοποίηση έργων ΜΚΑ, καθώς και την γενικότερη αξιολόγηση των χωρών και της 

περιοχής και των πλεονεκτημάτων από την υλοποίηση τέτοιων έργων. 

 Επέκταση της προτεινόμενης μεθοδολογίας:  Η παρουσιαζόμενη μεθοδολογία θα 

μπορούσε να γενικευτεί με τη δημιουργία κατάλληλων προτύπων μελετών, διαδικασιών 

και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση χωρών που δύναται να δεχτούν έργα στο πλαίσιο 

του ΜΚΑ. 

Επιπλέον, η δημιουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει: 

 Μία βάση δεδομένων με τα ενεργειακά στοιχειά κάθε  χώρας, ώστε να είναι δυνατή 

η επιλογή των κατάλληλων έργων στο πλαίσιο του ΜΚΑ, ανάλογα με τις ανάγκες 

της κάθε χώρας, 
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 Τυποποιημένη μορφή των στοιχείων που εξετάζονται σε κάθε χώρα, ώστε να 

προκύπτει μια αντικειμενική εικόνα για την ενεργειακή κατάσταση  της υπό εξέταση 

χώρας . Ειδικότερα τυποποίηση του υπολογισμού των εκπομπών του CO2 ανά τομέα, 

της εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα και τη διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μίγμα της χώρας, 

 Μία μέθοδο αξιολόγησης που θα βασίζεται σε τυποποιημένα κριτήρια, καθώς οι 

δείκτες αξιολόγησης θα είναι κοινοί . 
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«Συγκεντρωτικός Πίνακας»

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ 

 

1.1 ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

  

1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

(τοπογραφία, κλίμα, άλλα ζητήματα) 

 

  

1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(ΑΕΠ, ΑΕΠ/κεφαλή, ποσοστό αύξησης ΑΕΠ, μερίδιο των τομέων του ΑΕΠ, επενδύσεις, εισόδημα/κεφαλή, 
απελευθέρωση αγοράς, εισαγωγές/εξαγωγές, πληθωρισμός, ανεργία, χρέη/ελλείμματα, άλλα ζητήματα) 

 

  

1.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(πληθυσμός/αύξηση πληθυσμών, βιοτικό επίπεδο, εξέλιξη υποδομής, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικοί δείκτες, 
άλλα ζητήματα) 

 

  

1.5 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(σχέδια οικονομικής ανάπτυξης, προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, ανάπτυξη υποδομής, άλλα ζητήματα) 
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2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ 

 

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ενεργειακοί πόροι: Περιγράψτε τους πόρους, τις 
επιφυλάξεις,  και την εθνική παραγωγή των εσωτερικών 
καυσίμων. Διευκρινίστε τις ενεργειακές εισαγωγές και το 
επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης. 

Ανθρακας  

Πετρέλαιο  

Αέριο  

Αέρας  

Ήλιος  

Νερό  

Γεωθερμία   

Βιομάζα  (δηλ.  γεωργία, ξύλινα απόβλητα, άλλα)  

Άλλες ανανεώσιμες ενέργειες  

  

 

2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ/ ΜΕΤΡΑ,  ΝΟΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΘΕΣΜΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΔΗΜΌΣΙΑ/ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ) 

 

 

2.3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

 

3.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΧΕΔΙΑ) 
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3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (εκατομμύρια kWh) 

 1990 1997 2000 2004 

    Άνθρακας  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

    Πετρέλαιο  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

    Αέριο 

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

    Καύσιμα από  
ανανεώσιμες 
ενέργειες και 
απόβλητα   (CRW)  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

Υδάτινα φράγματα      

Άλλες ανανεώσιμες 
έ  

    

Πυρηνική ενέργεια      

    Σύνολο  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 
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3.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΕΘΟΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (MW) 

 1990 1997 2000 2004 

    Άνθρακας  

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

    Πετρέλαιο 

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

    Αέριο   

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

    Βιομάζα  

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

    Απόβλητα  

Τμήμα του συνδυασμένου 
κύκλου     

     Άλλα καύσιμα  

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

Ηλιος      

Αέρας     

Γεωθερμία      

Νερό     

Άλλες ανανεώσιμες ενέργειες     

Πυρηνική     

    Σύνολο   

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

Άλλα σχετικά στοιχεία ή σχόλια  
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3.4 ΕΚΠΟΜΠΈΣ CO2 στην ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (χιλιάδες τόνοι CO2) 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας μόνο) 

 1990 1994 2000 2005 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο  (Gas oil)     
Συνδυασμένος Κύκλος     
Σύνολο     

 

3.5 ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΤΟΥ CO2   στην ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

(kg CO2/KWh) 

 1990 1994 2000 2005 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο (Gas oil)     
Σύνολο     

 

3.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  ανά τύπο πηγής εκπομπής(χιλιάδες μετρικοί τόνοι) 

 
 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας     

Υγρά κσύσιμα      
Φ. αέριο     

Αέρια προς καύση (gaseous     
Τσιμεντοβιομηχανία      

 

3.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ανά τομέα (ποσοστό κάθε τομέα %) 

 1990 1995 1999 2005 

Παραγωγή  ηλεκτρισμού-
θ ό    

    

Λοιποί ενεργειακοί τομείς     

Κατασκευαστικός τομέας     

Μεταφορές     

Αστική Κατανάλωση     

Υπόλοιποι     
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3.8 ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

(ηλεκτρική παραγωγή ανά τύπο καυσίμων -GWh) 

 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Φ.Αέριο     
Νερό     
Άλλες ανανεώσιμες ενέργειες     
CRW     
Σύνολο     

 

3.9 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

(σε ktoe, και σε TJ μόνο για τα αέρια ) 

 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Φυσικό Αέριο     
CRW     
Σύνολο     

 

3.10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (TWh) 

1993 …………1997 …………2000 2005 

    

 

3.11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά δικτύου 
μετάδοσης και διανομής 

 

 1995 1997 2000 2005 
Απώλειες μετάδοσης και 
διανομής  (KW/Km) 
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3.12 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Τιμές καυσίμων 

(USD/TJ or Euro/TJ)  

 Unit  1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας      

Πετρέλαιο      

Αέριο      

CRW       

 

Ηλεκτρική ενέργεια (ΜWh) 

 1990 1993 1997 2004 
Εισαγωγές     

Εξαγωγές     

 

Ηλεκτρική ενέργεια  (%) 

 1990 1993 1997 2004 
Εισαγωγές     
Εξαγωγές     

 

 

3.13 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

Τρέχουσες 
χρησιμοποιούμενες 
τεχνολογίες  (σύντομη 
περιγραφή) 

 

Τι σκοπεύει να 
χρησιμοποιηθεί (σύντομη 
περιγραφή) 
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3.14 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πρόβλεψη συνολικής απαίτησης ηλεκτρικής ενέργειας (TWh) 

(διευκρινίστε τα έτη) 
2006 …….2010 …….2020 2025 

    

 

Πρόβλεψη ικανότητας παραγωγής  (MW) 

 
Έτη 2006 …….2010 ……. 2020 

    Άνθρακας  

Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

    

    Πετρέλαιο  

Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

    

    Αέριο  Που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

    

    CRW  

Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

 

    

Νερό     

Άλλες ανανεώσιμες 
ε έρ ειες  

    

Πυρηνική      

    Σύνολο 

 Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου   

    

Άλλα σχετικά στοιχεία ή 
σχόλια, i.c.: 

Περιγραφή σχεδίου 
αναβάθμισης υπαρχόντων 
τεχνολογιών
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4. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΧΕΔΙΑ) 

 

 

4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (TJ) 

Τύπος εγκαταστάσεων 

 1990 1995 2000 2005 
Θέρμανση περιοχής     
Θερμικές     
Άλλοι τύποι     
Σύνολο     

 

4.3 HEAT GENERATION (TJ) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

4.4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (MW) 

Βάση τύπου εγκαταστάσεων 

 1990 1995 2000 2005 
Θέρμανση περιοχής     

Θερμικές εγκαταστάσεις CHP     
Άλλοι τύποι εγκαταστάσεων     

Σύνολο     
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4.5 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (MW) 

Κατάλογος λεβήτων συμπεριλαμβανομένου του αριθμού εγκατεστημένων λεβήτων ανά κατηγορίες (τύπος, μέγεθος, 
παράμετροι, και ηλικία εάν είναι διαθέσιμοι)

 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο     
CRW     
Σύνολο     

 

4.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ (Τόνοι CO2) 

(τύπος καυσίμων) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

4.7 CO2 INTENSITIES IN HEAT GENERATION (kg CO2 /KJ produced) 

(fuel type) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

 ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Παραγωγή θερμότητας ανά τύπο καυσίμων %) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

 

 



 

Διπλωματική Εργασία  

Σελίδα 148 

 

4.8 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (TJ) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

 

4.9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (TJ) 

1990 1995 2000 2005 

    

 

 

4.10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά δικτύων 
θερμότητας μετάδοσης και 
διανομής 

 

 1990 1993 1997 2000 
Απώλειες μετάδοσης και 
διανομής (GWh/Km) 

    

 

4.11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Αυτήν την περίοδο σε 
χρήση (σύντομη 
περιγραφή) 

 

Τι σχεδιάζεται  να 
χρησιμοποιηθεί (σύντομη 
περιγραφή) 
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4.12 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Πρόβλεψη συνολικής ζήτησης θερμότητας (TJ) 

(Διευκρινίστε τα έτη) 

2006 ……………. ……………. 2020 

    

 

Πρόβλεψη Ικανότητας παραγωγής  θερμότητας   (MW) 

(Διευκρινίστε τα έτη) 

Έτη  2006 ……………. ……………. 2020 

Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο     
CRW     
Σύνολο     
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Ερωτηματολόγιο 

Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών 

Ποιες είναι, κατά την άποψή σας, οι κύριες ανάγκες και οι προτεραιότητες στο τομέα της 

ενεργειακής τεχνολογίας στην υπό εξέταση χώρα για το άμεσο διάστημα  (μέχρι το 2012) στο 

μακροπρόθεσμο (2012-2020); Παρακαλώ βαθμολογήστε τη σημαντικότητα χρησιμοποιώντας 

την ακόλουθη κλίμακα ταξινόμησης: 

5 - πολύ υψηλή, 4 - υψηλή, 3 - μέση, 2 - χαμηλή, 1 – πολύ χαμηλή, 0 – αδιάφορη για την 

υπό εξέταση χώρα 

Σημείωση για τον ερευνητή: Συνιστάται η συνέντευξη να οδηγεί σε τουλάχιστον 4 

τεχνολογίες ως αποτέλεσμα της απάντησης των ερωτήσεων 1 και 2. Αφήνεται στην κρίση του  

ερευνητή πώς αυτό επιτυγχάνεται. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσαν να υπάρξουν 4 

ενεργειακές προτεραιότητές με μια βαθμολογία 4 ή υψηλότερα, με μία  τεχνολογία που 

επιλέχτηκε για κάθε προτεραιότητα, ή θα μπορούσαν να υπάρξουν 2 προτεραιότητές με 2 

τεχνολογίες κάθε μια. 

Πίνακας Α1: Ανάγκες και προτεραιότητες Ενεργειακών Υπηρεσιών  

της υπό Εξέταση Χώρας 

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών Ταξινόμηση (0-5)  

Ηλεκτρική ενέργεια για τη βιομηχανία  

Ηλεκτρική ενέργεια για τη γεωργία  

Ηλεκτρική ενέργεια για τα νοικοκυριά   

    αγροτικές κοινότητες  

    αστικές κοινότητες  

Ηλεκτρική ενέργεια για τους τομείς των υπηρεσιών  

Θερμότητα για τη βιομηχανία  

Θερμότητα για τα νοικοκυριά  

Θερμότητα για τους τομείς των υπηρεσιών  
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Ενέργεια για λόγους ψύξης (π.χ. φάρμακα)  

Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία  

Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων  

Αλλες ανάγκες και προτεραιότητες:  

 

Καταλληλότητα τεχνολογίας  

α) Ποια τεχνολογία από τον παρακάτω  πίνακα θεωρείται κατάλληλη να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες και τις προτεραιότητες της χώρας ; Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 

κλίμακα ταξινόμησης: 

5 - πολύ υψηλή, 4 - υψηλή, 3 - μέση, 2 - χαμηλή, 1 – πολύ χαμηλή, 0 – αδιάφορη για την 

υπό εξέταση χώρα 

 

Σημείωση για τον ερευνητή: Συνιστάται η συνέντευξη να οδηγεί σε τουλάχιστον 4 

τεχνολογίες ως αποτέλεσμα της απάντησης των ερωτήσεων 1 και 2. Αφήνεται στην κρίση του  

ερευνητή πώς αυτό επιτυγχάνεται. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσαν να υπάρξουν 4 

ενεργειακές προτεραιότητές με μια βαθμολογία 4 ή υψηλότερα, με μία  τεχνολογία που 

επιλέχτηκε για κάθε προτεραιότητα, ή θα μπορούσαν να υπάρξουν 2 προτεραιότητές με 2 

τεχνολογίες κάθε μια. 

β) Βασισμένοι στην εμπειρία σας, υπάρχουν οποιεσδήποτε τεχνολογίες στην υπό εξέταση 

χώρα ή στις γύρω περιοχές που λείπουν από τον κατάλογο τεχνολογιών; Παρακαλώ 

προσθέστε όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.  

γ) Παρακαλώ προσδιορίστε ποιες εκ των επιλεγμένων τεχνολογιών συμφωνούν με τις 

στρατηγικές της χώρας και τα προγράμματα ανάπτυξης



 

Πίνακας Α2:Αξιολόγηση Κατάλληλων Τεχνολογιών βάση Αναγκών της 

υπό Εξέταση Χώρας 

Τεχνολογία Ταξινόμηση 
(0-5) 

Σχόλιο για τους λόγους 
βάση των οποίων έγινε 
η ταξινόμηση  

Σύμφωνα με τη 
στρατηγική /το 
πρόγραμμα ανάπτυξης 
της χώρας 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας    

1 καθαρός άνθρακας    

2 λέβητας ατμού     

3 άνθρακας – σε αέριο καύσιμο    

4 βελτίωση απόδοσης πετρελαίου    

5 βελτίωση απόδοσης  άνθρακα    

6 καύση μεθανίου    

7 υδροηλεκτρική (φράγματα)    

8 γεωθερμια     

9 αιολική     

10 ηλιακή (pv)    

11 μικρά υδροηλεκτρικά (ποταμοί)    

12 βιομάζα (δάσος/γεωργία)      

13 Βιοαέριο     

14 μικρά αποκεντρωμένα     

15 ηλιακοί πύργοι    

16 Μεθάνιο ορυχείων άνθρακα για 
χρήση σε γεννήτριες (Coal mine 
methane)  

   

Παραγωγή θερμότητας    

17 ηλιακή  θέρμανση  (ύδωρ και 
θέρμανση χώρου) 

   

18 βιοαέριο    

19 σχεδίαση βιώσιμων κτιρίων     

20 θερμικές πηγές εντός ή εκτός του 
δικτύου  

   

Συνδυασμένος κύκλος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας . 

   

21  Μεγάλης Κλίμακας ΣΗΘ με 
άνθρακα/αέρια  

   

22 Μικρής Κλίμακας ΣΗΘ με    
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μικροτουρμπίνες  

Ψύξη (αποκεντρωμένη/τελική 
χρήση) 

   

23 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
(εντός δικτύου) 

   

24 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
(εκτός δικτύου) 

   

25 κλιματισμός    

26 παθητική ψύξη μέσω του σχεδίου 
της οικοδόμησης (σκίαση, μόνωση) 

   

27 ηλιακά δοχεία ψύξης    

Φωτισμός (τελική χρήση)    

28 λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας 

   

29 Ηλιακά φανάρια    

Μαγείρεμα    

30 αποδοτική παραγωγή ξυλάνθρακα    

31 βιοαέριο     

32 βελτιωμένες σόμπες μαγείρικής     

33 ηλιακές κουζίνες    

34 LPG and LNG    

Βιομηχανία ενεργειακής 
συντήρησης 

   

35 τσιμέντο    

36 σίδηρος & χάλυβας    

37 χημική    

38 αγροτική & βιομηχανία τροφίμων 
(π.χ.  ζάχαρη) 

   

Δημοτικά στερεά απόβλητα    

39 δέσμευση του μεθανίου    

40 καύση    

41 βιοαέριο    

42 αεριοποίηση    

    

Άλλες τεχνολογίες που δεν περιλαμβάνονται στο  συνημμένο κατάλογο π.χ. ηλιακή 
θέρμανση για την ξήρανση συγκομιδών, αιολική ενέργεια για την άντληση ύδατος 
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Οφέλη βιώσιμης ανάπτυξης από τις τεχνολογίες που επιλέχτηκαν  

Ποια οφέλη θα αναμένατε από τις τεχνολογίες που έχετε ταξινομήσει ως 4 και 5 στην ερώτηση 2; Παρακαλώ προσδιορίστε πόσο καλά η εφαρμογή 

αυτών των τεχνολογιών θα αναμενόταν για να αποδώσει τα σχετικά οφέλη βιώσιμης ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα 

ταξινόμησης: 

5 - πολύ υψηλή, 4 - υψηλή, 3 - μέση, 2 - χαμηλή, 1 – πολύ χαμηλή, 0 – αδιάφορη για την υπό 

εξέταση χώρα 

 

Σημείωση για τον ερευνητή: αυτή η ερώτηση καλύπτει τουλάχιστον 4 τεχνολογίες (2 προτεραιότητες/ανάγκες Χ 2 τεχνολογίες για κάθε μια, ή 4 X 1, 

ή 1 X 4). Σε περίπτωση που πάρα πολλές τεχνολογίες έχουν προσδιοριστεί στην ερώτηση 2 ως κατάλληλες, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει περίπου 4 

τεχνολογίες. 
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Πίνακας A3: Οφέλη ανά Τομέα που θα Επιφέρει κάθε Τεχνολογία στην υπό Εξέταση Χώρα 

Τεχνολογία Ταξινόμιση (0-5) Οικονομικά οφέλη 
/επιδράσεις 

Ταξινόμιση (0-5) Περιβαλλοντικά οφέλη Ταξινόμιση  (0-5) Κοινωνικές 
παροχές 

Χ1  -Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

-Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

-Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

-Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

-Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας   

-Απασχόληση 

 -Τοπικός καθαρός αέρας   

-Παγκόσμια  μείωση  εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση πόρων  

-Προστασία εδάφους  

-Διαχείριση ύδατος (ποσότητα 
και ποιότητα)  

-Διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων  

-Οικολογική συντήρηση  

-Αλλοι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση από 
τη φτώχεια  

-Υγεία  

-Εκπαίδευση  

-Ενδυνάμωση π.χ. 
μέσω της 
συμμετοχής στη 
λήψη απόφασης ή 
την κατάρτιση,  
κ.λπ. 

Χ2  -Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

-Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

-Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

-Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

 -Τοπικός καθαρός αέρας   

-Παγκόσμια  μείωση  εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση πόρων  

-Προστασία εδάφους  

-Διαχείριση ύδατος (ποσότητα 
και ποιότητα)  

-Διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων  

 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση από 
τη φτώχεια  

-Υγεία  

-Εκπαίδευση  

-Ενδυνάμωση π.χ. 
μέσω της 
συμμετοχής στη 
λήψη απόφασης ή 
την κατάρτιση,  
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-Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας   

-Απασχόληση 

-Οικολογική συντήρηση 

-Αλλοι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

κ.λπ. 

Χ3  -Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

-Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

-Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

-Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

-Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας 

-Απασχόληση 

 -Τοπικός καθαρός αέρας   

-Παγκόσμια  μείωση  εκπομπής 
του CO2

Εξοικονόμιση πόρων  

-Προστασία εδάφους  

-Διαχείριση ύδατος (ποσότητα 
και ποιότητα)  

-Διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων  

-Οικολογική συντήρηση 

-Αλλοι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση από 
τη φτώχεια  

-Υγεία  

-Εκπαίδευση  

-Ενδυνάμωση π.χ. 
μέσω της 
συμμετοχής στη 
λήψη απόφασης ή 
την κατάρτιση,  
κ.λπ. 
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Χ4  -Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

-Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

-Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

-Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

-Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας   

-Απασχόληση 

 

 

 

 

 -Τοπικός καθαρός αέρας   

-Παγκόσμια  μείωση  εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση πόρων  

-Προστασία εδάφους  

-Διαχείριση ύδατος (ποσότητα 
και ποιότητα)  

-Διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων  

-Οικολογική συντήρηση 

-Αλλοι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση από 
τη φτώχεια  

-Υγεία  

-Εκπαίδευση  

-Ενδυνάμωση π.χ. 
μέσω της 
συμμετοχής στη 
λήψη απόφασης ή 
την κατάρτιση,  
κ.λπ. 

Χ5  -Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

-Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

-Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

 -Τοπικός καθαρός αέρας   

-Παγκόσμια  μείωση  εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση πόρων  

-Προστασία εδάφους  

 -Κοινωνικοοι-
κονομική 
ανακούφιση από 
τη φτώχεια  

-Υγεία  

-Εκπαίδευση  
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-Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

-Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας 

-Απασχόληση 

 

-Διαχείριση ύδατος (ποσότητα 
και ποιότητα)  

-Διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων  

-Οικολογική συντήρηση 

-Αλλοι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

-Ενδυνάμωση π.χ. 
μέσω της 
συμμετοχής στη 
λήψη απόφασης ή 
την κατάρτιση,  
κ.λπ. 
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Ταυτότητα συνεντευξιαζόμενου 

[Συνιστάται ο ερευνητής να συνοψίζει εν συντομία τη δυνατότητα του συνεντευξιαζόμενου να 

καλύψει το θέμα, το χρόνο να περάσει την πλήρη συνέντευξη, την ταυτότητα του 

συνεντευξιαζόμενου κ.λπ.... ] 

Χώρα:  

Ημερομηνία της έρευνας:  

Εικόνα συνεντευξιαζόμενου 

Όνομα (προαιρετικό):  

Οργαανισμός:  

Κυβερνητικός φορέας/δημόσια διοίκηση (επίπεδο: 
εθνικό/περιφερειακό/δήμοτικό  

Βιομηχανία (κατασκευαστική , άλλη)  

Υπηρεσίες  

Σύμβουλος (περιοχή)  

NGO (area)  

Άλλος  

Θέση (διαχείριση, ανώτερος υπάλληλος, εμπειρογνώμονας, 
άλλος):  

Ενδιαφέρον μετόχου (ανάλογα με την περίπτωση):  

Ενεργειακός παραγωγός (εντός/εκτός δικτύου)  

Ενεργειακός καταναλωτής  

Άλλος  

Γνώση/εμπειρία των ενεργειακών τεχνολογιών:  

Επίπεδο (μεταξύ 1-5 ,5 είναι το υψηλότερο)  

Τύπος/τομέας της εμπειρίας  

Πρακτική (διευκρινίστε)  

Θεωρητική (διευκρινίστε)  

Γνώση/εμπειρία σχετική με το ΜΚΑ:  

Πρακτική (ταξινομώντας 1-5 διευκρινίστε: π.χ. το 
πρόγραμμα ΜΚΑ)  

Θεωρητική (ταξινομώντας 1-5, διευκρινίστε: π.χ. τη 
διαπραγμάτευση, τις στρατηγικές μελέτες, τη δημιουργία 
υποδομής) 

 

Καμία /περιορισμένη  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ B: 

Συμπληρωμένα Έγγραφα 

για το Ισραήλ 
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Συμπληρωμένος «Συγκεντρωτικός Πίνακας»

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ 

 

1.1 ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Ισραήλ 

 

1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

(τοπογραφία, κλίμα, άλλα ζητήματα) 

Οι διαστάσεις του Ισραήλ είναι περίπου 430km στη κατεύθυνση Βορρά-νότου και 60 έως 100 χλμ στη κατεύθυνση 
δύσης-ανατολής. Το Ισραήλ έχει έκταση 24000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται από γόνιμα εδάφη, 
έρημους, οροσειρές αλλά και ακτές .Οι άγονες περιοχές αποτελούν το 45% της συνολικής του έκτασης, οι πεδιάδες το 
25%,οι οροσειρές το 16% , ενώ χαράδρες και η ακτογραμμή το 9% και το 5% αντίστοιχα. Το βόρειο μέρος της χώρας 
είναι ορεινό, με το υψόμετρο να φτάνει περίπου τα 2,200m στο βουνό Hermon. Μια παράκτια πεδιάδα, που αρχίζει 
ως μια στενή λωρίδα στη Χάιφα, διευρύνεται στο νότο σε περίπου 40km στην περιοχή της Γάζας.   Στο νότο 
βρίσκεται η έρημος Negev, που φθάνει στον κόλπο Aqaba/Eilat, στο νοτιότερο άκρο του. Το Ισραήλ συνορεύει με το 
Λίβανο και τη Συρία στο Βορρά, την Ιορδανία και τη Δυτική Όχθη των παλαιστινιακών εδαφών στην ανατολή, τη 
Γάζα, την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο στη δύση.  

Το Ισραήλ βρίσκεται ανάμεσα στη ζέστη και άγονη ζώνη της Δυτικής Ασίας και στην κρύα και υγρή ζώνη της 
βορείου Μεσογείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ποικιλία τόσο ως προς τη θερμοκρασία αλλά και ως προς τη 
βροχόπτωση στη χώρα. Το κλίμα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας είναι μεσογειακό, με ήπιους βροχερούς 
χειμώνες και ζεστά με υγρασία καλοκαίρια. Στα βόρεια και ανατολικά της χώρας το κλίμα είναι περισσότερο υγρό . 
Η μέση ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στα 30mm στα νότια  τμήματα του Ισραήλ ενώ στα βόρεια κυμαίνεται στα 
1000mm ετησίως . Οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι αρκετά υψηλές, κυμαίνονται από 18 έως 42 0C, ενώ στην 
κοιλάδα της Ιορδανίας φτάνουν μέχρι και τους 45 0C . Το χειμώνα η μέση θερμοκρασία είναι     14 0C κατά μήκος 
της ακτής της Μεσογείου ενώ στα ενδότερα και υψηλότερα σημεία της χώρας κυμαίνεται στους 9 0C. 
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1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(ΑΕΠ, ΑΕΠ/κεφαλή, ποσοστό αύξησης ΑΕΠ, μερίδιο των τομέων του ΑΕΠ, επενδύσεις, εισόδημα/κεφαλή, 
απελευθέρωση αγοράς, εισαγωγές/εξαγωγές, πληθωρισμός, ανεργία, χρέη/ελλείμματα, άλλα ζητήματα) 

Το Ισραήλ έχει μια οικονομία με ουσιαστική την κυβερνητική συμμετοχή. Λόγω των μεγάλων ελλειμμάτων, το 
Ισραήλ έχει στοχεύσει σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές, για να κερδίσει το αναγκαίο 
συνάλλαγμα. Σήμερα, τα διαμάντια, ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας και τα γεωργικά προϊόντα (φρούτα και 
λαχανικά) είναι οι κύριες εξαγωγές.  Τα αρκετά μεγάλα ελλείμματα του τρέχοντος απολογισμού, καλύπτονται από 
τις μεγάλες πληρωμές μεταφοράς από στο εξωτερικό και από τα ξένα δάνεια. Κατά προσέγγιση το μισό από το 
κυβερνητικό εξωτερικό χρέος είναι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν τη πιο σημαντική πηγή 
οικονομικής και στρατιωτικής ενίσχυσης. Ένα σχετικά μεγάλο μέρος του εξωτερικού χρέους του Ισραήλ είναι προς 
ανεξάρτητους ιδιώτες. Ο συνδυασμός των αμερικανικών εγγυήσεων για τη λήψη δανείων και των άμεσων 
πωλήσεων σε ανεξάρτητους επενδυτές, επιτρέπει στο κράτος για να δανείζεται σε ανταγωνιστικά ποσοστά. Οι 
βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας έχουν πάρει ένα κομβικό ρόλο στην οικονομία, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. 
Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι του Ισραήλ και η έμφαση της χώρας στην εκπαίδευση αποτέλεσαν τους βασικούς 
ρόλους στην κατεύθυνση της βιομηχανίας προς τους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το Ισραήλ (από το 2004) λαμβάνει 
τη μεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου(venture capital) από οποιαδήποτε χώρα στην 
Ευρώπη, και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου/AEΠ στον κόσμο, επτά φορές μεγαλύτερο των Ηνωμένων 
Πολιτειών.  

Η οικονομική ανάπτυξη του Ισραήλ έχει μειωθεί αισθητά από ένα μέσο 6% το χρόνο μεταξύ του 1990-95, στο 1,5% το 
2004. Η ανάγκη να εκπληρωθούν οι φορολογικοί στόχοι  μείωσης του ελλείμματος του κυβερνητικού 
προϋπολογισμού (τα αρχικά σχέδια ήταν να μειωθεί το φορολογικό έλλειμμα σε 1,5% του ΑΕΠ το 2001 αλλά αυτό 
δεν επιτεύχθηκε) απαιτεί περιοριστικές νομισματικές πολιτικές. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,6% το 2005, συνέχεια μιας 
αύξησης 6,3% το 2004 και 2,5% το 2003. Το ΑΕΠ το 2005 ήταν 553.970 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές, και το 
εργατικό δυναμικό 2.324.000 άνθρωποι. Δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει φιλελευθεροποιήσει την οικονομία του, και 
έχει μειώσει τους φόρους και τα έξοδα, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών έχει αυξηθεί. Από το 2005, 20,5% των 
ισραηλινών οικογενειών (και 34% των ισραηλινών παιδιών) ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  

Αν και πρόοδος έχει σημειωθεί προς την ιδιωτικοποίηση και τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, η κυβέρνηση θα 
επιθυμούσε να προχωρήσει πολύ περαιτέρω αυτή η διαδικασία.  Το Ισραήλ έχει μια τεχνολογικά προηγμένη 
οικονομία με ουσιαστική την κυβερνητική συμμετοχή. Η ενεργειακή οικονομία του Ισραήλ είναι βασισμένη στα 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ειδικά στο ακατέργαστο πετρέλαιο. Το 2002, ο ετήσιος ανεφοδιασμός πρωτογενούς 
ενέργειας ήταν περίπου 22,5 εκατομμύρια TOE, με τα ορυκτά καύσιμα να αποτελούν το 97% του συνόλου 
(πετρέλαιο 66% και άνθρακας 44%). Οι εσωτερικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες παρέχουν περίπου το 3% του 
ανεφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας.  Ο ανεφοδιασμός πρωτογενούς ενέργειας το 2002 αυξήθηκε κατά περίπου 
1,9% έναντι του 2001, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά -1%. Από το 1990, τα μέσα ετήσια ποσοστά αύξησης στην 
κατανάλωση ενέργειας, το ΑΕΠ και η ενεργειακή ένταση είναι 6,3%, 4,8% και 1,5%, αντίστοιχα. 
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1.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(πληθυσμός/αύξηση πληθυσμών, βιοτικό επίπεδο, εξέλιξη υποδομής, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικοί δείκτες, 
άλλα ζητήματα) 

Ο πληθυσμός του Ισραήλ το 2005 ήταν 6,8-7 εκατομμύριο άτομα, μια αύξηση 22%-25% έναντι του τέλους του 1995 
και μια μέση αύξηση 120-138 χιλιάδες ατόμων ετησίως. Το ετήσιο ποσοστό αύξησης από το 1999 είναι 2.7%.  Το 
αναμενόμενο ποσοστό αύξησης του εβραϊκού πληθυσμού θα είναι χαμηλότερο από αυτό του αραβικού πληθυσμού, 
παρά την αναμενόμενη συνεχή μετανάστευση στο Ισραήλ και την μείωση στο επίπεδο γονιμότητας των αραβικών 
γυναικών 

Βραχυπρόθεσμα, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-14 έτη είναι σταθερό από το 1995, περίπου 28% του συνολικού 
πληθυσμού του Ισραήλ. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 και άνω αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού του 
Ισραήλ. Μια μικρή σχετική αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 και άνω παρατηρήθηκε λόγω των 
μεταναστών από τη (πρώην) ΕΣΣΔ, η οποία αυξήθηκε ελαφρώς σε 15%-16% μέχρι το έτος 2005.   

Όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο,  το μέσο εισόδημα ανά οικογένεια το 2007 ήταν 11.800 ΝΙS(περίπου 2.050 ευρώ). Το 
2005 ο αριθμός οικογενειών στο Ισραήλ ανήλθε συνολικά στα 1.850 εκατομμύρια, των οποίων το 72% (1.335 
εκατομμύρια) ήταν οικογένειες με μισθωτούς. Σε 1.534 εκατομμύριο οικογένειες, υπήρξε τουλάχιστον ένα άτομο σε 
εργασιακά ενεργή ηλικία (δηλ., από την ηλικία των 15 ετών έως τη συνταξιοδοτική επιλογή), σε 84% εκείνων των 
οικογενειών υπήρξε τουλάχιστον ένας μισθωτός. Υπήρξαν 316 χιλιάδες οικογένειες με μόνο συνταξιούχους (άνδρες 
ηλικίας 65 και άνω, και γυναίκες ηλικίας 60 και άνω). Σύμφωνα με τις επίσημες ισραηλινές σχετικές εκτιμήσεις μόνο 
το 18% των ισραηλινών οικογενειών είναι στα όρια της φτώχειας. 

  

1.5 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(σχέδια οικονομικής ανάπτυξης, προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, ανάπτυξη υποδομής, άλλα ζητήματα) 

Ανάπτυξη του ισραηλινού σιδηροδρομικού συστήματος.  Το σιδηροδρομικό σύστημα του Ισραήλ για πολλά έτη 
ήταν υποχρησιμοποιούμενο και απειλούμενο με ερείπωση. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια οι σιδηρόδρομοι του 
Ισραήλ έχουν αναλάβει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επέκτασης (το ποσό που επενδύεται μεταξύ 2003 και 2011 είναι 
ισοδύναμο σε περίπου $6,5 δισεκατομμύρια). Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί μεγάλα ποσά για να αναβιώσει τους 
εγκαταλειμμένους σιδηροδρόμους, την ανανέωση και την αναβάθμιση των υπαρχουσών γραμμών, και τη 
κατασκευή σημαντικών ολοκαίνουργιων γραμμών, καθώς και την αγορά νέων κινητών αποθεμάτων εξοπλισμού.  

Ανάπτυξη μετρό.  Το τραίνο-μετρό θα είναι μια κατευθυντήρια δύναμη για την οικονομική, κοινωνική και αστική 
ανάπτυξη και θα βελτιώσει και την ποιότητα της ζωής και το περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ.  

Αστική ανακαίνιση . Η ισραηλινή κυβέρνηση στοχεύει να ανακαινίσει τις κεντρικές αστικές περιοχές, δίνοντας 
επιπλέον άδειες οικοδόμισης. Ο στόχος του σχεδίου είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης εδάφους στις 
ισραηλινές αστικές περιοχές. 
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2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ 

 

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ενεργειακοί πόροι: Περιγράψτε τους πόρους, τις 
επιφυλάξεις,  και την εθνική παραγωγή των εσωτερικών 
καυσίμων. Διευκρινίστε τις ενεργειακές εισαγωγές και το 
επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης. 

Ανθρακας Ο άνθρακας αποτελεί τη κύρια πηγή καυσίμου για τη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και είναι μια από τις 
σημαντικότερες πηγές πρωτογενούς ενέργειας. Όλες οι 
προμήθειες άνθρακα του Ισραήλ εισάγονται. Το 2001, 
περίπου 47% αυτών των εισαγωγών προήλθε από τη Νότια 
Αφρική, με το υπόλοιπο από την Κολομβία (21%), την 
Αυστραλία (16%), την Ινδονησία (16%), τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Πολωνία. Συνολικά, το Ισραήλ εισήγαγε 
περίπου 6.21 MTOE του άνθρακα 2001. Ενώ το 2004 η 
ποσότητα αυτή αυξήθηκε ιδιαίτερα, και έφτασε τους 8,9 
MTOE .Οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν. 

Πετρέλαιο Το Ισραήλ δεν παράγει σχεδόν καθόλου πετρέλαιο και 
εισάγει σχεδόν όλες τις ανάγκες πετρελαίου του. Αν και η 
αναζήτηση πετρελαίου στο Ισραήλ δεν έχει αποδειχθεί 
επιτυχής στο παρελθόν, οι γεωτρήσεις συνεχίζονται . Τα 
αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου είναι 3.8 
εκατομμύρια βαρέλια.  Το Ισραήλ εισήγαγε περίπου 6.21 
MTOE  άνθρακα το 2001.Οι εισαγωγές αναμένεται να 
αυξηθούν . Η συνολική κατανάλωση προϊόντων 
πετρελαίου το 2005 ήταν 11.594 εκατομμύριο τόνοι. Η 
εκτίμηση των δαπανών εισαγωγών ακατέργαστου 
πετρελαίου είναι 2,4 δισεκατομμύρια $ (2004).   

Αέριο Τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου του Ισραήλ 
είναι 41.6 bcm, Αναμένεται ότι το φυσικό αέριο θα 
παράγει 25% της εθνικής ενέργειας από το 2025.  Έτσι, η 
παραγωγή αερίου θεωρείται ότι θα αυξάνεται κατά 0.84 
MTOE ανά έτος. Βάση στοιχείων του 2004 η συνολική 
παραγωγή φυσικού αερίου, που χρησιμοποιήθηκε εξ 
ολοκλήρου στις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, ήταν 
43300 Tera Joule-TJ. Και εδώ υπάρχει μεγάλη εξάρτηση 
από εισαγωγές. 

Αέρας Η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρα, 
αυτήν την περίοδο ανέρχεται  σε 6 MW, και αναμένεται να 
αυξηθεί ουσιαστικά. 



 

Διπλωματική Εργασία  

   

 Σελίδα 165 

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ενεργειακοί πόροι: Περιγράψτε τους πόρους, τις 
επιφυλάξεις,  και την εθνική παραγωγή των εσωτερικών 
καυσίμων. Διευκρινίστε τις ενεργειακές εισαγωγές και το 
επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης. 

Ήλιος Η χρήση των ηλιακών συσσωρευτών στο Ισραήλ άρχισε 
στη δεκαετία του 1960,ως αποτέλεσμα της πρωτοποριακής 
εργασίας του καθ. Harry Tabor του ιδρύματος Weitzman. 
Σήμερα, περισσότερο από το 80% των στεγών των 
κατοικημένων κτηρίων στο Ισραήλ καλύπτονται από τους 
ηλιακούς συσσωρευτές, που εξοικονομούν στη χώρα 
περίπου 600.000 TOE ετησίως και κάθε χρήστη, κατά μέσον 
όρο, περίπου 2000 kWh που, σε τρέχουσες τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας, αξίζει περίπου $165 . 

Η αύξηση της ηλιακής θέρμανσης ύδατος συνάδει κυρίως 
με την αύξηση πληθυσμών. Το γεγονός ότι 75–80% της 
παραγωγής ηλιακών συσσωρευτών στοχεύουν στην 
αντικατάσταση των παλαιών συλλεκτών αποδεικνύει ότι η 
χρήση DHWS στο Ισραήλ είναι κυρίως εθελοντική  
(Shilton, 2003)  . Η διανομή ηλιακών συστημάτων 
διαιρείται μεταξύ δύο τομέων: συστήματα που 
εγκαθίστανται στα νέα κτήρια (15% της αγοράς) και ο 
τομέας της μεταπώλησης για την αντικατάσταση των 
υπαρχόντων συστημάτων ή των συστατικών τους (85% της 
αγοράς). 

Νερό Το υδάτινο δυναμικό της χώρας είναι περιορισμένο. Το 
Ισραήλ διαθέτει 5 MW εγκατεστημένης παραγωγικής 
ικανότητας που εκμεταλλεύεται το νερό. Δεν  αναμένει 
περεταίρω αύξηση αυτής της ικανότητας. 

Γεωθερμία  Ασήμαντη. Δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμες γεωθερμικές 
πηγές. 

Βιομάζα  (δηλ.  γεωργία, ξύλινα απόβλητα, άλλα) Υπάρχουν πολλοί τόποι ταφής αποβλήτων που είναι 
εκμεταλλεύσιμοι για τη παραγωγή βιοαερίου. Το Ισραήλ 
έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των 
αποβλήτων του κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
δεκαετίας, οπότε και έκλεισε 77 μεγάλους χώρους 
απόρριψης αποβλήτων και εγκατέστησε  εγκαταστάσεις 
για την πρόληψη διαρροής και την αποκομιδή του αερίου 
του μεθανίου. Δεδομένου ότι η συμβολή των εκπομπών 
μεθανίου από την αποσύνθεση των στερεών αποβλήτων, 
είναι πολύ σημαντική, αυτός ο τομέας προσφέρει 
σημαντική δυνατότητα στη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου.   

Άλλες ανανεώσιμες ενέργειες  
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2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ/ ΜΕΤΡΑ,  ΝΟΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΘΕΣΜΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΔΗΜΌΣΙΑ/ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ) 

Στο Ισραήλ υπάρχει η τάση είναι για βαθμιαία φιλελευθεροποίηση του τομέα της ενέργειας, με παράλληλη 
διαφοροποίηση του ανεφοδιασμού με τη σημαντική ανάπτυξη του αερίου, και τη λήψη μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Ένας από τους δηλωμένους στόχους είναι η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι κυβερνητικές αποφάσεις έχουν θέσει σαν στόχο να αυξήσουν την παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας. Αν και η ισραηλινή κυβέρνηση ευνοεί σε γενικές 
γραμμές την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, ο τομέας της ενέργειας παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος 
κρατικός.   

Μετατροπή καυσίμων- τα εισαγόμενα καύσιμα στο Ισραήλ είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στην ενεργειακή 
πολιτική της χώρας. Το πετρέλαιο είναι το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιείται στο Ισραήλ (το ακατέργαστο πετρέλαιο 
ήταν 43% των συνολικών καυσίμων που εισήχθησαν το 2002, τα εισαγόμενα αποστάγματα περιλαμβάνουν περίπου το 
22%). Ο άνθρακας είναι η κύρια πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με το πετρέλαιο να αποτελεί μια 
δευτερεύουσα πηγή, ενώ το φυσικό αέριο από το 2004 άρχισε να χρησιμοποιείται, και η ηλιακή ενέργεια 
χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση του ύδατος. Όλα αυτά τα καύσιμα, εκτός από την ηλιακή ενέργεια και μέρος 
από το φυσικό αέριο, είναι εισαγόμενα καύσιμα.  

Ηλεκτρική Παραγωγή- η ηλεκτρική παραγωγική ικανότητα είναι περίπου 10% επάνω από την αναμενόμενη μέγιστη 
ζήτηση. Αυτό απαιτείται λόγω της απουσίας διασύνδεσης με τις γειτονικές χώρες, και προκαλεί υψηλές δαπάνες στην 
εθνική οικονομία ως αποτέλεσμα της μη αποθεματοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Μελλοντικά Σχέδια– η κυβέρνηση υπολογίζει μια ετήσια αύξηση στην απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας 1,2% μέχρι το 
2010 και 0,7% μετά από το 2010. Το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που άρχισε το 2004, 
αναμένεται ότι θα παράγει το 25% της εθνικής ενέργειας από το 2025. 
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2.3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο.  Περίπου 67 εκατομμύρια τόνοι CO2  
εκπέμφθηκαν από τον τομέα της ενέργειας το 2004 έναντι 22 εκατομμύριων τόνων CO2  το 1980. Οι εκπομπές  του CO2 
κατά κεφαλήν είναι περίπου 10,3 τόνοι/έτος.  

• το τμήμα ενεργειακής εξοικονόμησης στο Υπουργείο εθνικών υποδομών, χρηματοδοτεί και ενθαρρύνει τα 
προγράμματα επίδειξης της ενεργειακής αποδοτικότητας όπως για τα φορτηγά, στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου για την άντληση ύδατος στους ισραηλινούς δήμους.  

• σειρά προτύπων που αρχίζουν από το ίδρυμα προτύπων του Ισραήλ (SII), ένα από το σημαντικότερα των 
οποίων είναι τα θερμικά πρότυπα μόνωσης για την οικοδόμηση.  

– Υπάρχουν ειδικά επιχορηγήσεις και κίνητρα για την χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο Ισραήλ από το 
Υπουργείο εθνικών υποδομών. Κατ' αρχάς, το Υπουργείο επιχορηγεί το εθνικό κέντρο ηλιακής ενέργειας που 
βρίσκεται στην έρημο Negev. Δεύτερον, το Υπουργείο επιχορηγεί συγκεκριμένα προγράμματα όπως η εγκατάσταση 
των ηλιακών (φωτοβολταϊκών) συστημάτων στα χωριά Neot Smadar και Daragat στην έρημο Negev.   

Οι συνολικές επιχορηγήσεις το 2005 ήταν 1,5 εκατομμύρια ΝΙS (280.000 ευρώ). Ο προϋπολογισμός για το 2006 ήταν 
διπλάσιος αυτού.   

• το Ισραήλ αναμένεται  να αυξήσει την εγκατεστημένη ηλεκτρική ικανότητά του με τις συμβατικές πηγές 
ενέργειας. Η ικανότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά 5%/έτος και η μέγιστη ζήτηση θα αυξηθεί κατά 4,4%/ ετός – Η 
ισραηλινή εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας (Israeli Electricity Corporation-IEC) έχει μετατρέψει τις πετρελαιοκίνητες 
γεννήτριες, ώστε να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και στοχεύει να παραγάγει ένα αυξανόμενο ποσό 
ηλεκτρικής ενέργειάς από αυτό. 

• υπάρχουν σχέδια για ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις 100 MW στο νότο της χώρας. Ως τμήμα της 
προσπάθειάς του να ενισχύσει την τάση ιδιωτικοποίησης του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, το 
Υπουργείο του Ισραήλ προτίθεται να αγοράσει τουλάχιστον 900 MW ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (εκ των 
οποίων 150 MW θα προέλθουν από τις ηλιακές και εγκαταστάσεις αέρα, με το υπόλοιπο κυρίως από φυσικό αέριο). 
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

 

3.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΧΕΔΙΑ) 

Η ηλεκτρική εταιρία του Ισραήλ (IEC) είναι μια κρατική επιχείρηση που προμηθεύει  άνω του 99% της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η IEC είναι  η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση του Ισραήλ, με εισοδήματα 2,4 
δισεκατομμυρίων δολάρια το 2000, που αντιπροσωπεύουν μια αύξηση 12 τοις εκατό συγκριτικά με το1999. Η  
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ και το σύστημα ανεφοδιασμού είναι απομονωμένο από εκείνο των 
γειτονικών χωρών . Η εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ είχε 10.1 GW εγκατεστημένη ηλεκτρική παραγωγική 
ικανότητα στο τέλος του 2004, και η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη το 2004 ήταν 42.933 εκατομμύρια 
kWh, 67.1% προερχόμενη από τις πετρελαιοκίνητες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας άνθρακα/καυσίμων, 18.4% 
από τους στροβίλους αερίου και 14.5% από τις εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου. 

Η δομική μεταρρύθμιση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι βασισμένη στην κυβερνητική απόφαση από το 
1995 να ανοιχτεί η παραγωγή σε ανεξάρτητους παραγωγούς IPPs (10%). Το 2001, μια επαγγελματική επιτροπή 
καθιερώθηκε για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Εφαρμόζοντας τις συστάσεις της επιτροπής, εκδόθηκαν άδειες 
για IPPs (μικρότερες από 65MW) και δύο για την παραγωγή 400 MW .  

Η κατανάλωση ενέργειας έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης και της ανόδου στο βιοτικό επίπεδο στο Ισραήλ και την ταχεία δημογραφική ανάπτυξη από 
τους νέους μετανάστες, και τη φυσική αύξηση που ήταν στο 2.5% το 2004. Είκοσι έτη πριν, το 1985, η κατανάλωση 
ενέργειας κατά κεφαλήν ήταν 1.3 TOE, το 2005 η κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλήν αυξήθηκε σε 2.0 ΤΟE. Οι 
συνολικές δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας (το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh των ομάδων 
κάθε καταναλωτών που πολλαπλασιάζονται με το ετήσιο μέσο ποσοστό για εκείνη την ομάδα) ήταν 16,1 
δισεκατομμύρια ΝΙS το 2004. Αυτό δείχνει μια αύξηση 9,3% έναντι του 2003. 
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3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (εκατομμύρια kWh) 

 1990 1997 2000 2005 

10547 24781 29186 37007 Άνθρακας  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

9252 8467 9996 7738 Πετρέλαιο  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

586 1386 1505  

0 14 20 4341 Αέριο 

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

0 17 25 35 Καύσιμα από  
ανανεώσιμες 
ενέργειες και 
απόβλητα   (CRW)  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

    

Υδάτινα φράγματα   28 28 28 
Άλλες ανανεώσιμες 
έ  

    
Πυρηνική ενέργεια  0 0 0 0 

20897 33607 41355 49114 Σύνολο  

Τμήμα που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου 
κύκλου 

586 1386 1505  
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3.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΕΘΟΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (MW) 

 1990 1997 2000 2004 

1652 3532 3741 4840 Άνθρακας  

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

2547 2122 2189 2051 Πετρέλαιο 

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

859 2200 2659 3091 Αέριο   

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

0 2 3 1148 Βιομάζα  

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

  7 11 Απόβλητα  

Τμήμα του συνδυασμένου 
κύκλου     

  8 10  Άλλα καύσιμα  

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

Ηλιος      
Αέρας 0 0 6 6 
Γεωθερμία  0 0 0 0 
Νερό  10 10 10 
Άλλες ανανεώσιμες ενέργειες     
Πυρηνική 0 0 0 0 

5065 7854 9129 10010 Σύνολο   

Τμήμα εγκαταστάσεων  του 
συνδυασμένου κύκλου     

Άλλα σχετικά στοιχεία ή σχόλια Οι μονάδες που χρησιμοποιούν άνθρακα και φυσικό αέριο θα αποτελέσουν τους 
πυλώνες της ηλεκτρικής παραγωγής   
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3.4 ΕΚΠΟΜΠΈΣ CO2 στην ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (χιλιάδες τόνοι CO2) 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας μόνο) 

 1990 1994 2000 2005 
Άνθρακας  14831 25423 38061 
Πετρέλαιο  7346 7304 6892 
Αέριο  (Gas oil)  679 1233 1965 
Συνδυασμένος Κύκλος  411 578 692 
Σύνολο  23267 34538 47610 

 

3.5 ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΤΟΥ CO2   στην ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

(kg CO2/KWh) 

 1990 1994 2000 2005 
Άνθρακας  926 871 831 
Πετρέλαιο  825 730 686 
Αέριο (Gas oil)  1150 567 451 
Σύνολο  2902 2169 1968 

 

3.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  ανά τύπο πηγής εκπομπής(χιλιάδες μετρικοί τόνοι) 

 
 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας  20,578 25,573 31,684 
Υγρά κσύσιμα   32,551 30,677 26,240 
Φ. αέριο  0,691 1,051 3,608 
Αέρια προς καύση (gaseous  17 22 29 
Τσιμεντοβιομηχανία   2,125 2,691 2,891 

 

3.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ανά τομέα (ποσοστό κάθε τομέα %) 

 1990 1995 1999 2005 

Παραγωγή  ηλεκτρισμού-
θ ό

 52 55 58 
Λοιποί ενεργειακοί τομείς  6 4 3 
Κατασκευαστικός τομέας  10 10 11 
Μεταφορές  15 16 18 
Αστική Κατανάλωση  2 3 4 
Υπόλοιποι  15 12 6 
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3.8 ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

(ηλεκτρική παραγωγή ανά τύπο καυσίμων -GWh) 

 1990 1997 2000 2005 
Άνθρακας 10547 24781 29186 37007 
Πετρέλαιο 9252 8467 9996 7738 
Φ.Αέριο 0 14 20 4341 
Νερό  28 28 28 
Άλλες ανανεώσιμες ενέργειες     
CRW 0 17 25 35 
Σύνολο 20897 33604 41355 49114 

 

3.9 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

(σε ktoe, και σε TJ μόνο για τα αέρια ) 

 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας 3851  7782 10272 12840 
Πετρέλαιο 901 928 1141 932 
Φυσικό Αέριο 0 0 452 43300 
CRW     
Σύνολο     

 

3.10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (TWh) 

1993 …………1997 …………2000 2005 

22.956   30.821   37.791   42776 
 

3.11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά δικτύου 
μετάδοσης και διανομής 

Τα υπάρχοντα δίκτυα (ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού) δεν 
επαρκούν για να απορροφήσουν την ενέργεια από τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα 
και τις άλλες ΑΠΕ. Υπάρχει πρόθεση των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτήσουν 
τα νέα δίκτυα οι ίδιοι. 

 1995 1997 2000 2005 
Απώλειες μετάδοσης και 
διανομής  (KW/Km) 

491099 517345 687041 1383(GWh) 
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3.12 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Τιμές καυσίμων 

(USD/TJ or Euro/TJ)  

 Unit  1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας      

Πετρέλαιο      

Αέριο      

CRW       

 

Ηλεκτρική ενέργεια (ΜWh) 

 1990 1993 1997 2004 

Εισαγωγές 0 0 0 0 
Εξαγωγές 454 774.9 1055 1470 

 

Ηλεκτρική ενέργεια  (%) 

 1990 1993 1997 2004 
Εισαγωγές 0 0 0 0 
Εξαγωγές 2.4 2.4 3.0 3.2 

 

3.13 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

Τρέχουσες 
χρησιμοποιούμενες 
τεχνολογίες  (σύντομη 
περιγραφή) 

Η επιχείρηση διαθέτει 17 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
(συμπεριλαμβανομένων 5 σημαντικών θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος και 4 μονάδων συνδυασμένου κύκλου) με μια συνολική εγκατεστημένη 
παραγωγική ικανότητα 10.480 MW. Το 2005, η επιχείρηση πώλησε 44.309 GWh, της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στα δέκα έτη από το 1996 μέχρι το 2005, η συνολική ζήτηση για την 
ηλεκτρική ενέργεια στο κράτος του Ισραήλ αυξήθηκε σε ένα μέσο ετήσιο ποσοστό 5,0%, 
υπερβαίνοντας το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
της χώρας (ΑΕΠ) κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου (περίπου 3%). 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται κυρίως στη καύση του άνθρακα(2550,8 
ktoe το 2000).Άλλες πηγές είναι το πετρέλαιο (1141,2 ktoe το 2000). Επίσης 
χρησιμοποιούνται το φυσικό αέριο(1,72 ktoe το 2000), αλλά και ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας. 

Τι σκοπεύει να 
χρησιμοποιηθεί (σύντομη 
περιγραφή) 

Για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η επιχείρηση έχει 
κάνει ουσιαστικές δαπάνες για την κατασκευή εγκαταστάσεων νέας γενεάς και για την 
επέκταση και τη βελτίωση στο σύστημά της μετάδοσης και διανομής. Για να ικανοποιήσει 
την μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το πρόγραμμα κύριας επένδυσης της 
επιχείρησης προβλέπει την προσθήκη 2.136 MW της εγκατεστημένης ικανότητας μέχρι το 
τέλος του 2010. 

Στο μέλλον αναμένεται να αντικαταστεί πλήρως το πετρέλαιο, κυρίως με τη χρήση του 
φυσικού αερίου(1049,2 ktoe το 2010). Τέλος αναμένεται η αύξηση της κατανάλωσης 
άνθρακα(3259,4 ktoe το 2010), αλλά και η χρήση ανανεώσιμων πηγών. 
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3.14 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πρόβλεψη συνολικής απαίτησης ηλεκτρικής ενέργειας (TWh) 

(διευκρινίστε τα έτη) 

2006 …….2010 …….2020 2025 

 56305   80100   95580 
 

Πρόβλεψη ικανότητας παραγωγής  (MW) 

 
Έτη 2006 …….2010 ……. 2020 

 6200  9000 Άνθρακας  

Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

    

 1200  250 Πετρέλαιο  

Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

    

 3600  8500 Αέριο  Που 
χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου     

    CRW  

Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου 

 

    

Νερό  80  180 
Άλλες ανανεώσιμες 
ενέργειες  

 300  1250 
Πυρηνική   0  0 

 13000  18500 Σύνολο 

 Που χρησιμοποιείται στις 
εγκαταστάσεις 
συνδυασμένου κύκλου   

    

Άλλα σχετικά στοιχεία ή 
σχόλια, i.c.: 

Περιγραφή σχεδίου 
αναβάθμισης υπαρχόντων 
τεχνολογιών

Οι μονάδες που θα χρησιμοποιούν άνθρακα και φυσικό αέριο, θα σημειώσουν τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και θα αποτελέσουν τους πυλώνες της ηλεκτρικής παραγωγής. 
Σημαντική θα  είναι και η συνεισφορά των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, κυρίως της 
αιολικής και της ηλιακής. 
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4. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΧΕΔΙΑ) 

 

 

4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (TJ) 

Τύπος εγκαταστάσεων 

 1990 1995 2000 2005 
Θέρμανση περιοχής     
Θερμικές     
Άλλοι τύποι     
Σύνολο     

 

4.3 HEAT GENERATION (TJ) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας    0 

Πετρέλαιο    0 

Αέριο    0 

CRW    0 

Σύνολο    0 

 

4.4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (MW) 

Βάση τύπου εγκαταστάσεων 

 1990 1995 2005 2000 
Θέρμανση περιοχής     
Θερμικές εγκαταστάσεις CHP     
Άλλοι τύποι εγκαταστάσεων     
Σύνολο     

 

4.5 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (MW) 

Κατάλογος λεβήτων συμπεριλαμβανομένου του αριθμού εγκατεστημένων λεβήτων ανά κατηγορίες (τύπος, μέγεθος, 
παράμετροι, και ηλικία εάν είναι διαθέσιμοι)

 1990 1995 2005 2000 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο     
CRW     
Σύνολο     
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4.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ (Τόνοι CO2) 

(τύπος καυσίμων) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

4.7 CO2 INTENSITIES IN HEAT GENERATION (kg CO2 /KJ produced) 

(fuel type) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

 ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Παραγωγή θερμότητας ανά τύπο καυσίμων %) 

 1990 1995 2000 2005 
Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο     
CRW     
Σύνολο     

 

4.8 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (TJ) 

 1990 1995 2000 2005 

Άνθρακας     

Πετρέλαιο     

Αέριο     

CRW     

Σύνολο     

 

4.9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (TJ) 

1990 1995 2000 2005 
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4.10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά δικτύων 
θερμότητας μετάδοσης και 
διανομής 

Τα δίκτυα για τη μετάδοση της θερμότητας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν 
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα. 

 1990 1993 1997 2000 
Απώλειες μετάδοσης και 
διανομής (GWh/Km) 0.37 0.42 0.51 0,68 

 

4.11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Αυτήν την περίοδο σε 
χρήση (σύντομη 
περιγραφή) 

Μεγάλη εφαρμογή βρίσκει η ηλιακή θέρμανση, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη 
θέρμανση του νερού και χώρων 

Τι σχεδιάζεται  να 
χρησιμοποιηθεί (σύντομη 
περιγραφή) 

Τεχνολογία που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή είναι η συλλογή αερίου από 
χώρους αποβλήτων και η καύση του βιοαερίου για τη παραγωγή θερμότητας 

 

 

 

4.12 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Πρόβλεψη συνολικής ζήτησης θερμότητας (TJ) 

(Διευκρινίστε τα έτη) 

2006 ……………. ……………. 2020 
    

 

 

Πρόβλεψη Ικανότητας παραγωγής  θερμότητας   (MW) 

(Διευκρινίστε τα έτη) 

Έτη  2006 ……………. ……………. 2020 

Άνθρακας     
Πετρέλαιο     
Αέριο     
CRW     
Σύνολο     
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Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο 

 

Πίνακας Β1: Ανάγκες και Προτεραιότητες Ενεργειακών Υπηρεσιών στο Ισραήλ 

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών Ταξινόμηση (0-5)  

Ηλεκτρική ενέργεια για τη βιομηχανία 4 

Ηλεκτρική ενέργεια για τη γεωργία 2 

Ηλεκτρική ενέργεια για τα νοικοκυριά  4 

    αγροτικές κοινότητες 2 

    αστικές κοινότητες 4 

Ηλεκτρική ενέργεια για τους τομείς των υπηρεσιών 3 

Θερμότητα για τη βιομηχανία 3 

Θερμότητα για τα νοικοκυριά 3 

Θερμότητα για τους τομείς των υπηρεσιών 3 

Ενέργεια για λόγους ψύξης (π.χ. φάρμακα) 4 

Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία 4 

Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 5 

Αλλες ανάγκες και προτεραιότητες:  

 

 

  



 

Πίνακας Β2: Αξιολόγηση Κατάλληλων Τεχνολογιών βάση Αναγκών του Ισραήλ 

Τεχνολογία Ταξινόμηση 

(0-5) 

Σχόλιο για τους λόγους βάση των οποίων έγινε η ταξινόμηση  Σύμφωνα με τη στρατηγική /το 

πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας? 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας    

1 καθαρός άνθρακας 
4 Καθώς η ηλεκτρική παραγωγή στο Ισραήλ βασίζεται στον άνθρακα, 

όμως το Ισραήλ δε διαθέτει αυτή τη τεχνολογία   

Δεν βρίσκεται στις άμεσες 

προτεραιότητες της χώρας 

2 λέβητας ατμού  
3 Καθώς το Ισραήλ επιθυμεί τη βελτίωση της απόδοσης στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση ατμού στο 

Ισραήλ, η αγορά δεν είναι αναπτυγμένη 

3 άνθρακας – σε αέριο καύσιμο 
2 Δε διαθέτει αυτή τη τεχνολογία  Δεν βρίσκεται στις άμεσες 

προτεραιότητες της χώρας 

4 βελτίωση απόδοσης πετρελαίου 
1 Καθώς το Ισραήλ επιθυμεί την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων 

πετρελαίου με νέες που θα χρησιμοποιούν κυρίως φυσικό αέριο  

Δε βρίσκεται στις προτεραιότητες της 

χώρας 

5 βελτίωση απόδοσης  άνθρακα 

5 Καθώς το Ισραήλ επιθυμεί τη βελτίωση της απόδοσης στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που στηρίζεται κυρίως στον 

άνθρακα  

Αποτελεί μια από τις άμεσες 

προτεραιότητες της χώρας 

6 καύση μεθανίου 

4 Καθώς το Ισραήλ διαθέτει χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων  

που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες μεθανίου, και το κόστος της 

τεχνολογίας  δεν είναι μεγάλο  

Αποτελεί μια από τις άμεσες 

προτεραιότητες της χώρας 

7 υδροηλεκτρική (φράγματα) 

3 Δε διαθέτει πλήθος ποταμών Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, και 

ορισμένα σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 
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8 γεωθερμια  
1 Δε διαθέτει πλήθος γεωθερμικών πηγών  Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

9 αιολική  
3 Το αιολικό δυναμικό της χώρας δε είναι ικανό να καλύψει μεγάλο 

τμήμα των αναγκών 

Γίνονται κάποιες προσπάθειες  

10 ηλιακή (pv) 5 Μεγάλη ηλιοφάνεια, τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα Ήδη εφαρμόζεται  

11 μικρά υδροηλεκτρικά (ποταμοί) 

2 Δε διαθέτει πλήθος ποταμών Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση, αν και διαθέτει την 

αντίστοιχη τεχνολογία  

12 βιομάζα (δάσος/γεωργία)   
3 Λόγω της φιλοσοφίας διαφορετικής αξιοποίησης του Ισραήλ για τις 

δασώσεις εκτάσεις 

Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

13 Βιοαέριο  
4 Καθώς το Ισραήλ διαθέτει χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 

και θα βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης    

Αποτελεί μια από τις άμεσες 

προτεραιότητες της χώρας 

14 μικρά αποκεντρωμένα  
2 Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, και της συγκέντρωσης του 

πληθυσμού σε λίγα αστικά κέντρα 

Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

15 ηλιακοί πύργοι 
3 Διαθέτει τεχνογνωσία  Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε στο 

Ισραήλ. 

16 Μεθάνιο ορυχείων άνθρακα για χρήση 

σε γεννήτριες (Coal mine methane)  

   

Παραγωγή θερμότητας    

17 ηλιακή  θέρμανση  (ύδωρ και θέρμανση 3 Καθώς το Ισραήλ διαθέτει την ανάλογή τεχνολογία, και μπορεί να Ήδη εφαρμόζεται 
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χώρου) αξιοποιήσει τη μεγάλη ηλιοφάνεια  

18 βιοαέριο 
4 Καθώς το Ισραήλ διαθέτει χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων   Βρίσκεται υπό εξέταση η χρήση του για 

τη θέρμανση 

19 σχεδίαση βιώσιμων κτιρίων  
4 Καθώς το υπουργείο έχει απαιτήσει τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας των κτιρίων, αυτό θα συμβάλλει 

Ήδη εφαρμόζεται 

20 θερμικές πηγές εντός ή εκτός του 

δικτύου  

0 Δε διαθέτει πλήθος γεωθερμικών πηγών Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

    Συνδυασμένος κύκλος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας . 

   

21 Μεγάλης Κλίμακας ΣΗΘ με 

άνθρακα/αέρια  

5 Καθώς το Ισραήλ επιθυμεί τη βελτίωση της απόδοσης στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

Ήδη εφαρμόζεται 

22 Μικρής Κλίμακας ΣΗΘ με 

μικροτουρμπίνες  

4 Εύκολή εφαρμογή στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Αποτελεί μια από τις άμεσες 

προτεραιότητες της χώρας 

Ψύξη (αποκεντρωμένη/τελική χρήση)    

23 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εντός 

δικτύου) 

3 Δε διαθέτει πλήθος γεωθερμικών πηγών Υπάρχουν μικρές δυνατότητες, έχουν 

εφαρμοστεί σε μικρό βαθμό 

24 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εκτός 

δικτύου) 

3 Δε διαθέτει πλήθος γεωθερμικών πηγών Υπάρχουν μικρές δυνατότητες, έχουν 

εφαρμοστεί σε μικρό βαθμό 

25 κλιματισμός 
3 Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης, με τη χρήση νέων 

κλιματιστικών 

Υπάρχουν κίνητρα προς αυτή 

κατεύθυνση , έχουν εφαρμοστεί κάποια 
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σχέδια ήδη 

26 παθητική ψύξη μέσω του σχεδίου της 

οικοδόμησης (σκίαση, μόνωση) 

3 Καθώς το υπουργείο έχει απαιτήσει τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας των κτιρίων, αυτή η τεχνολογία θα συμβάλλει θετικά 

Υπάρχει πρόθεση προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

27 ηλιακά δοχεία ψύξης 
2 Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

Φωτισμός (τελική χρήση)    

28 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 
4 Καθώς θα μειώσει σημαντικά το κόστος του δημόσιου φωτισμού Ήδη γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης 

ενέργειας στο δημόσιο φωτισμό 

29 Ηλιακά φανάρια 
3 Τεχνογνωσία στις ηλιακές τεχνολογίες  Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

Μαγείρεμα    

30 αποδοτική παραγωγή ξυλάνθρακα 
2 Το μαγείρεμα δε στηρίζεται σε αυτή τη τεχνολογία  Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

31 βιοαέριο  
3 Θα μπορούσε μέρος του αξιοποιούμενου βιοαερίου να 

χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς   

Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

32 βελτιωμένες σόμπες μαγείρικής  
3 Καθώς, δε στηρίζεται σε κάποια νέα τεχνολογία δύσκολη στην 

εφαρμογή, αλλά στην αντικατάσταση των παλιών συσκευών 

Ήδη παρέχονται κίνητρα για την 

αντικατάσταση του οικιακού εξοπλισμού 

33 ηλιακές κουζίνες 
2 Νέα τεχνολογία, μη χρησιμοποιούμενη στο Ισραήλ Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

34 LPG and LNG 3 Καθώς, το Ισραήλ πρόκειται να αυξήσει τις εισαγωγές του σε Αποτελεί μια από τις άμεσες 
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φυσικό αέριο  προτεραιότητες της χώρας 

Βιομηχανία ενεργειακής συντήρησης    

35 τσιμέντο 
3 Καθώς, η αλλαγή στο τρόπο παραγωγής με την υιοθέτηση μιας 

στεγνής τεχνολογίας όπως λέγεται, θα μειώσει τις εκπομπές 

Είναι στη φάση του σχεδιασμού 

36 σίδηρος & χάλυβας 
1 Καθώς, είναι ανάγκη η βελτίωση της απόδοσής τους και η μείωση 

των εκπομπών 

Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

37 χημική 
3 Καθώς, είναι ανάγκη η βελτίωση της απόδοσής τους και η μείωση 

των εκπομπών 

Παρέχονται φορολογικά κίνητρα 

38 αγροτική & βιομηχανία τροφίμων (π.χ.  

ζάχαρη) 

2 Καθώς, είναι ανάγκη η βελτίωση της απόδοσής τους και η μείωση 

των εκπομπών 

Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 

Δημοτικά στερεά απόβλητα    

39 δέσμευση του μεθανίου 
3 Καθώς, το κόστος επένδυσης είναι πιο μεγάλο σε σχέση με τις άλλες 

εναλλακτικές  

 Ήδη εφαρμόζεται στα πλαίσια 

ενός έργου ΜΚΑ 

40 καύση 
5 Καθώς, το κόστος αυτής της μεθόδου είναι χαμηλό Ήδη εφαρμόζεται στα πλαίσια ενός 

έργου ΜΚΑ 

41 βιοαέριο 

4 Το κόστος επένδυσης είναι σχετικά μεγάλο, όμως η χρήση του σε 

πολλές εφαρμογές είναι ένας αντισταθμιστικός παράγοντας. 

Διαθέτει την τεχνολογία, ήδη 

εφαρμόζεται στα πλαίσια ενός έργου 

ΜΚΑ 

42 αεριοποίηση 
3 Υψηλό κόστος Δεν υπάρχουν σχέδια προς αυτή τη 

κατεύθυνση 
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Πίνακας B3 :Οφέλη ανά Τομέα που θα Επιφέρει κάθε Τεχνολογία στο Ισραήλ 

Τεχνολογία 
Ταξινόμιση 

(0-5) 

Οικονομικά 

οφέλη/επιδράσεις 

Ταξινόμιση 

(0-5) 

Περιβαλλοντικά οφέλη Ταξινόμιση  

(0-5) 

Κοινωνικές παροχές 

X1 βελτίωση της 

απόδοσης 

άνθρακα στην 

ηλεκτρική 

παραγωγή  

4 o Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

o Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

o Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

o  Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

o Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας   

4 o Τοπικός καθαρός αέρας   
o Παγκόσμια  μείωση  

εκπομπής του CO2 
o Εξοικονόμιση πόρων  
o Οικολογική συντήρηση  
o Αλλοι περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι 

3 o Υγεία  
o Εκπαίδευση  
o Ενδυνάμωση π.χ. μέσω της 

συμμετοχής στη λήψη 
απόφασης ή την κατάρτιση,  
κ.λπ. 

X2 Χρήση ηλιακής 

τεχνολογίας για τη 

παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας  

5 o Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

o Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

o Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

o Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας   

5 o Τοπικός καθαρός αέρας   
o Παγκόσμια  μείωση  

εκπομπής του CO2 
o Εξοικονόμιση πόρων  
o Οικολογική συντήρηση  
o Αλλοι περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι 

4 o Υγεία  
o Εκπαίδευση  
o Ενδυνάμωση π.χ. μέσω της 

συμμετοχής στη λήψη 
απόφασης ή την κατάρτιση,  
κ.λπ. 
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X3 Μεγάλης   

Κλίμακας ΣΗΘ 

που χρησιμοποιεί 

άνθρακα/αέρια 

4 o Διαφοροποίηση 
ενέργειακου ανεφοδιασμού  

o Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

o Χαμηλότερη εξάρτηση στα 
εισαγόμενα καύσιμα  

o Αξιοπιστία ενέργειακού 
ανεφοδιασμού 

o  Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

o Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας 

o Απασχόληση 

4 o Παγκόσμια  μείωση  
εκπομπής του CO2 

o Εξοικονόμιση πόρων  
o Διαχείριση ύδατος 

(ποσότητα και ποιότητα)  
o Οικολογική συντήρηση  
o Αλλοι περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι 

4 o Κοινωνικοοικονομική 
ανακούφιση από τη φτώχεια  

o Υγεία  
o Εκπαίδευση  
o Ενδυνάμωση π.χ. μέσω της 

συμμετοχής στη λήψη 
απόφασης ή την κατάρτιση,  
κ.λπ. 

X5 Λύση στο 

πρόβλημα των 

αποβλήτων με τη 

καύση του αερίου 

που αναδύεται  

5 o Δυνατότητα αντιγραφής 
στη χώρα  

o Σταθερότητα τιμών 
ενέργειας  

o Συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας 

4 o Τοπικός καθαρός αέρας   
o Παγκόσμια  μείωση  

εκπομπής του CO2 
o Εξοικονόμιση πόρων  
o Προστασία εδάφους  
o Διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων  
o Αλλοι περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι 

4 o Κοινωνικοοικονομική 
ανακούφιση από τη φτώχεια  

o Υγεία  
o Εκπαίδευση  
o Ενδυνάμωση π.χ. μέσω της 

συμμετοχής στη λήψη 
απόφασης ή την κατάρτιση,  
κ.λπ. 
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