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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. Στόχος της συγκεκριμένης 
διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας με σκοπό τον 
προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών μιας πιθανής χώρας υποδοχής και ο 
καθορισμός των καταλληλότερων για την κάλυψη αυτών των αναγκών 
βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
της χώρας υποδοχής, για εφαρμογή στο πλαίσιο του ΜΚΑ. Η αναπτυσσόμενη 
μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη ενός κατάλληλα διαμορφωμένου,  για την 
αναγνώριση των ενεργειακών προτεραιοτήτων μιας χώρας υποδοχής υπό το 
πρίσμα του ΜΚΑ, ερωτηματολογίου,  καθώς και σε μια συμμετοχική διαδικασία 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

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 αλλά και στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή του. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η βιώσιμη 
ανάπτυξη ως στόχος του ΜΚΑ και ακολούθησε μια συνοπτική καταγραφή των 
τεχνολογικών αναγκών και της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, μαζί με τη Μέθοδο Αποτίμησης των Τεχνολογικών Αναγκών (Technology 
Needs Assessments - TNA) που σκοπό έχει τη σωστότερη επιλογή της κατάλληλης 
τεχνολογίας που ικανοποιεί το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα στην 
οποία θα εφαρμοστεί. 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, στο παρόν προφίλ του ΜΚΑ στη χώρα, στη 
διεξαγωγή συνεντεύξεων με τοπικούς εμπειρογνώμονες με βάση ενός κατάλληλα 
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και στην εξαγωγή συμπερασμάτων από την 
ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την Κίνα και τη Χιλή.   

Λέξεις-Κλειδιά: 

Κλιματική αλλαγή, Πρωτόκολλο του Κιότο, Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, 
Βιώσιμες Τεχνολογίες ΜΚΑ, Κίνα, Χιλή.
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Abstract

The continuously increasing consumption of energy in the entire world has made intense  
the need for drastic measures. The energy investments concern various sectors, such as the 
production and distribution of electricity, investments in the sector of oil and natural gas and 
in the sector of Renewable Sources of Energy (RES). 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. Target of this particular diplomatic work, is to 
develop a methodology, which aims at the appointment of the energy technology needs and 
priorities of the potential reception country, and at the determination of the most suitable 
energy technologies, which will improve the energy needs that have already been identified, 
according country’s characteristics,  in order to be applied under the CDM. The developing 
methodology is based on the formation of a suitably structured questionnaire, for the 
identification of the energy needs of a reception country under the CDM, and on an 
interactive procedure to draw conclusions.

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 on the present situation that 
prevails in regard to the programs of CDM and on the problems which appear during their 
implementation. Then, there was presented the viable growth as objective of CDM, followed 
by an assembled picture of the technologies that fulfill this purpose, along with the method 
of Technology Needs Assessments - TNA, which aims at the wisest choice of suitable energy 
technologies, which will support the viable growth of the reception country. 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 and 
on the current CDM profile of each country, on the completion of energy elements for the 
examined country, on the conduct of interviews with local experts, with the use of a suitably 
structured questionnaire and finally on the conclusions, which will be drawn based on the 
completed questionnaires. Finally, was realised pilot application of proposed methodology for 
Chile and China.

Keywords:

Climate change, Kyoto protocol, Clean Development Mechanism, Viable Technologies of 
CDM, Chile, China. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Εισαγωγή 

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 επ ιφάνεια 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 απ ειλή 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. 

Στόχος, συνοπτικά, της διπλωματικής αυτής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας 
με σκοπό τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών μιας πιθανής χώρας 
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υποδοχής και ο καθορισμός των καταλληλότερων,  για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών , βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών με βάση τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής για εφαρμογή στο πλαίσιο του ΜΚΑ. Η 
αναπτυσσόμενη μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη ενός κατάλληλα 
διαμορφωμένου, για την αναγνώριση των ενεργειακών προτεραιοτήτων μιας 
χώρας υποδοχής υπό το πρίσμα του ΜΚΑ, ερωτηματολογίου, καθώς και σε μια 
συμμετοχική διαδικασία για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Γίνεται δηλαδή μια 
προσπάθεια για να καθορίσουμε τις ενεργειακές και τεχνολογικές προτεραιότητες 
μιας πιθανής χώρας υποδοχής. Παράλληλα για κάθε προκύπτουσα ως κατάλληλη 
τεχνολογική εφαρμογή στο πλαίσιο του ΜΚΑ πραγματοποιείται και μια ανάλυση 
των οφελών που θα φέρει η εφαρμογή της στη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μην περιοριστεί στη καταγραφή των 
όποιων δυσκολιών, αλλά να συμβάλει στη,  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.

1.2 Διαδικασία Πραγματοποίησης Διπλωματικής Εργασίας 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας , η οποία 
πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου 2007 – Μαρτίου 2009, ακολουθήθηκε η 
παρακάτω διαδικασία, όπου συνίσταται από πέντε φάσεις. Οι συγκεκριμένες 
φάσεις απεικονίζονται συνοπτικά και στο Σχήμα 1.1.

✓ 1η Φάση: Το Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής και ο ΜΚΑ

Στη φάση αυτή έγινε παρουσίαση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, των 
ευέλικτων μηχανισμών που υπάρχουν στην αγορά και στοχεύουν στη μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της υπεροχής του ΜΚΑ έναντι των υπολοίπων 
μηχανισμών, της σπουδαιότητας της αειφόρου ανάπτυξης στις χώρες που κατά 
βάση εφαρμόζονται έργα ΜΚΑ και τέλος έγινε καταγραφή της παρούσας 
κατάστασης των έργων του ΜΚΑ, τόσο βάση της γεωγραφικής τους κατανομής 
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ανά τον κόσμο,  του τομέα δραστηριότητάς τους, αλλά και βάση των ποσοτικών 
αποτελεσμάτων που αναμένεται να αποδώσουν. Ολοκληρώνοντας εντοπίσαμε και 
παρουσιάσαμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που ανακύπτουν στην προσπάθεια 
εφαρμογής και ολοκλήρωσης έργων ΜΚΑ και προτείναμε μεθόδους για την 
αύξηση της χρησιμότητας του ΜΚΑ.

✓ 2η Φάση: Αξιολόγηση των αναπτυξιακών αναγκών και προτεραιοτήτων 
διαφόρων χωρών υποδοχής ή Βιώσιμες Τεχνολογίες 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 κατά τη θεωρητική προσέγγιση 
της μεθοδολογίας μιας μελέτης TNA, και εν συνεχεία αναλύθηκαν τα διάφορα 
μοντέλα TNA και δόθηκε και η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας στα πλαίσια 
της μελέτης ENTTRANS. Τέλος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της 
μελέτης TNA στην Κένυα, την Κίνα και τη Χιλή υπό τη γενικότερη μελέτη ENTTRANS. 

✓ 3η Φάση: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των ενεργειακών 
αναγκών και τον προσδιορισμό των καταλληλότερων τεχνολογιών μιας 
χώρας υποδοχής στο πλαίσιο του ΜΚΑ

Στη φάση αυτή παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία αξιολόγησης της ενεργειακής 
κατάστασης μια χώρας, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου 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 . Το 
ερωτηματολόγιο αυτό καλούνται να συμπληρώσουν ειδικοί εμπειρογνώμονες που 
έχουν μελετήσει τα στοιχεία της χώρας τους. 

✓ 4η Φάση: Πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας για τη περίπτωση της Κίνας και 
της Χιλής

Στη φάση αυτή έγινε πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας για την Κίνα και τη 
Χιλή. Ασχοληθήκαμε με την ενεργειακή κατάσταση των δύο χωρών και το βαθμό 
διείσδυσης του ΜΚΑ στη χώρα, στα πλαίσια της παραπάνω μεθοδολογίας. 
Εμπειρογνώμονες από την κάθε χώρα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και 
ακολούθησε θεωρητική περιγραφή της ενεργειακής κατάστασης της χώρας. 
Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των γεωγραφικών,  οικονομικών και κοινωνικών 
δεδομένων τους, καταγραφή των ενεργειακών εξαρτήσεων, και των ενεργειακών 
προτεραιοτήτων των χωρών. Έγινε αποτίμηση των τεχνολογικών αναγκών των 
χωρών μέσω των ερωτηματολογίων και επ ιλογή των καταλληλότερων 
τεχνολογιών που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις  προτεραιότητες. 
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✓ 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. 

Η διαδικασία υλοποίησης της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο 
σχήμα.

Φάση 2η

Αξιολόγηση των αναπτυξιακών αναγκών και προτεραιοτήτων 
διαφόρων χωρών υποδοχής ή Βιώσιμες Τεχνολογίες ΜΚΑ

Φάση 3η

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των 
ενεργειακών αναγκών και τον προσδιορισμό των 

καταλληλότερων τεχνολογιών μιας χώρας υποδοχής 
στο πλαίσιο του ΜΚΑ

Φάση 4η

Πιλοτική Εφαρμογή της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας: 
Κίνα, Χιλή

Φάση 5η

Συμπεράσματα - Προοπτικές

Φάση 1η

Το Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής & ο ΜΚΑ

Σχήμα 1.1: 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 
αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και της σημασίας αυτής σε περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό,  οικονομικό και  τεχνολογικό επίπεδο. 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 γενική μεθοδολογία μιας μελέτης 
TNA και μια συγκεντρωμένη εικόνα των τεχνολογιών Βιώσιμης Ενεργειακής 
Ανάπτυξης, και ταξινόμησή τους σύμφωνα με τις ενεργειακές υπηρεσίες που 
βοηθούν να παραδώσουν. Τέλος παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα TNA και 
εφαρμόγη της μεθόδου ΤΝΑ στη μελέτη ENTTRANS για την Κένυα, την Κίνα και τη 
Χιλή.

Στο 4 ο 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 ,  στη μελέτη του προφίλ ΜΚΑ της 
εξεταζόμενης χώρας υποδοχής, στην ανάπτυξη κατάλληλων ερωτηματολογίων 
και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τοπικούς εμπειρογνώμονες που σκοπό έχουν 
την εξαγωγή αντικειμενικών και λυσιτελών συμπερασμάτων για την εφαρμογή 
έργων ΜΚΑ και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 

Το 5ο Κεφάλαιο αφιερώνεται στην πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας για την 
Κίνα και τη Χιλή, με την εφαρμογή κάθε σταδίου της μεθοδολογίας για την 
περίπτωση των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, γίνεται πλήρης περιγραφή της 
ενεργειακής και οικονομικής κατάστασης των χωρών και του προφίλ ΜΚΑ που 
παρουσιάζουν. Πραγματοποιείται παρουσίαση των γεωγραφικών, οικονομικών 
και κοινωνικών τους δεδομένων , των ενεργειακών εξαρτήσεων , και των 
ενεργειακών προτεραιοτήτων των χωρών. Παρουσιάζεται ο βαθμός διείσδυσης 
του ΜΚΑ, οι φορείς και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτές, τα έργα 
που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν άμεσα. 
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Επίσης παρατίθενται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, 
η αποτίμηση των τεχνολογικών αναγκών της κάθε χώρας αλλά και οι τεχνολογίες 
που έχουν προταθεί ως καταλληλότερες για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών των 
χωρών αυτών. 

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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Το Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής και ο 
ΜΚΑ

2.1 Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Πρωτόκολλο του Κιότο

Το ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
παγκόσμιο κλίμα ανιχνεύεται γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Τις τελευταίες 
όμως δεκαετίες του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον αυτό μετατρέπεται σε επιστήμη 
που μελετά την κλιματική αλλαγή. Τότε παρατηρείται μία σημαντική προσπάθεια 
να γίνει καλύτερα κατανοητή η περίπλοκη αλληλεπ ίδραση ανάμεσα στη 
συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gases, GHGs) 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 Σύμβασης - Πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention 
on Climate Change - UNFCCC), η οποία υπογράφτηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (United Nations Conference 
on Environment and Development - UNCED), γνωστότερη ως «Διάσκεψη της 
Γης» (Earth Summit) και η οποία έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, 
τον Ιούνιο του 1992 [1]. 

Ο αντικειμενικός στόχος της Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή 
(UNFCCC) είναι να σταθεροποιήσει τις εκπομπές 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 ( C O P s : 
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. 
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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 της 
UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Το Πρωτόκολλο πέρασε ένα διαπραγματευτικό μαραθώνιο επτά ετών για να γίνει 
τελικά διεθνής δεσμευτικός νόμος. Η αιτία ήταν ότι χρειαζόταν την υπογραφή 
ενός σημαντικού αριθμού χωρών με εξίσου σημαντικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι για να αποκτήσει ουσιαστική ισχύ, θα 
έπρεπε να επικυρωθεί τουλάχιστον από τις ΗΠΑ (οι οποίες όμως επίσημα το 
απέκλεισαν) ή τη Ρωσία. Το φθινόπωρο του 2004, η Ρωσία προχώρησε τελικά 
στην πολυαναμενόμενη επικύρωσή του και έτσι από τις 16 Φεβρουαρίου 2005 το 
Πρωτόκολλο αποτελεί διεθνή δεσμευτικό νόμο για τις 128 χώρες που το έχουν 
επικυρώσει.

Το χαρακτηριστικό του Πρωτοκόλλου είναι ότι έχει θέσει υποχρεωτικούς στόχους 
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις ισχυρές οικονομικά χώρες, οι 
οποίες και το έχουν υπογράψει. Αυτοί οι στόχοι κυμαίνονται από -8% έως +10% 
των μεμονωμένων επιπέδων εκπομπών του 1990 των χωρών, «με σκοπό τη μείωση 
των γενικών εκπομπών τέτοιων αερίων κατά τουλάχιστον 5% κάτω από τα 
υπάρχοντα επίπεδα του 1990 την περίοδο 2008 έως 2012». Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις τα όρια απαιτούν σημαντικές μειώσεις εκπομπών για αυτή την 
περίοδο. Οι μελλοντικοί υποχρεωτικοί στόχοι αναμένονται να καθιερωθούν για 
τις περιόδους δέσμευσης μετά από το 2012. Αυτοί οι στόχοι πρόκειται να 
συζητηθούν πολύ πριν τις σχετικές περιόδους δέσμευσης.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο Πρωτόκολλο του 
Κιότο ποικίλουν ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Για αυτό το 
λόγο πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των χωρών σε Παραρτήματα έτσι ώστε κάθε 
χώρα να αναλαμβάνει δράση σύμφωνα με τις δυνατότητες της.

✓ Οι χώρες του Παραρτήματος Ι είναι κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες 
και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

✓ Οι χώρες του Παραρτήματος ΙΙ αποτελούν υποσύνολο του Παραρτήματος Ι 
και είναι οι πιο ανεπτυγμένες και ισχυρότερες οικονομικά. Αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να συνεισφέρουν οικονομικά και τεχνολογικά στις 
προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών.

✓ Οι χώρες με μεταβατική οικονομία κατατάσσονται στο Παράρτημα Ι αλλά 
δεν αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις των χωρών του Παραρτήματος ΙΙ. 

✓ Οι χώρες που βρίσκονται εκτός Παραρτήματος Ι δεν έχουν αναλάβει 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την μείωση των εκπομπών τους αλλά 
υποχρεούνται να συμβάλλουν προς αυτό το στόχο. Σε αυτή τη κατηγορία 
ανήκουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. 
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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 εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο τελικός στόχος είναι η 
παγκόσμια μείωση των επιπέδων των εκπομπών των έξι αερίων του θερμοκηπίου 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) τουλάχιστον κατά 5% σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990 κατά την περίοδο 2008-2012. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
Πρωτόκολλο ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. 

Αναλυτικά οι δεσμεύσεις κάθε χώρας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.1: Προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών για την περίοδο 
2008-2012

Ευρωπαϊκή Ένωση (των 15), Βουλγαρία,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Τσεχία

-8%

ΗΠΑ -7%

Καναδάς, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Πολωνία -6%

Κροατία -5%

Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Ρωσία 0%

Νορβηγία +1%

Αυστραλία +8%

Ισλανδία +10%

Αν και ο συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η μείωση των 
εκπομπών κατά 8%, ο διακανονισμός των επιμέρους υποχρεώσεων ανάμεσα στα 
κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι επιμέρους στόχοι 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 2.2: Καταμερισμός δεσμεύσεων μείωσης εκπομπών στην ΕΕ

Λουξεμβούργο -28% Γαλλία, Φινλανδία 0%

Γερμανία, Δανία -21% Σουηδία +4%

Αυστρία -13% Ιρλανδία +13%

Μεγάλη Βρετανία -125% Ισπανία +15%
Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία,
Σλοβακία, Σλοβενία, 
Τσεχία, Bουλγαρία, 
Ρουμανία

- 8% Ελλάδα +25%

Βέλγιο - 7,5% Πορτογαλία +27%

Ιταλία - 6,5%
Ουγγαρία, Πολωνία, 
Ολλανδία - 6%

Κροατία -5%

Το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν π εριέχει δεσμευτικούς στόχους για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή για τις χώρες που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι. 
Γι’ αυτό το λόγο και η Κύπρος και η Μάλτα, παρόλο που είναι μέλη της ΕΕ, δεν 
έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για τη μείωση εκπομπών. Ωστόσο, παροτρύνονται να 
λάβουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους. Αυτό συνάδει με τη συμφωνία 
ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες , ως η κύρια αιτία του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα στον έλεγχο των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.[2]

2.2 Ευέλικτοι Μηχανισμοί

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ενσωματώνει ορισμένους ευέλικτους μηχανισμούς, οι 
οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα στα Συμβαλλόμενα Μέρη 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. Σύμφωνα με τα μετέπειτα σενάρια και οικονομικά μοντέλα, τα 
πολιτικά αυτά εργαλεία-μηχανισμοί μειώνουν σημαντικά τα έξοδα για μια χώρα, 
που επιδιώκει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς το Πρωτόκολλο. [3]

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 
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να αγοράσουν Βεβαιωμένες Μειώσεις Εκπομπών, είτε μέσω της διαπραγμάτευσης 
δικαιωμάτων εκπομπών, είτε επενδύοντας σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον [4]. 

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι εξής: 

✓ Προγράμματα από Κοινού, ΠΚ -Joint Implementation, JI-(Άρθρο 6).
✓ Διεθνής Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών, ΕΔΕ-International Emissions Trading, 

IET-(Άρθρο 17). 
✓ Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, ΜΚΑ-Clean Development Mechanism, CDM-

(Άρθρο 12). 

2.2.1 Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ)

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, (Emiss ion Reduct ion Un i t s , 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. 

Η σημαντική πρόκληση όσον αφορά τα ΠΚ είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για τον 
υπολογισμό του οφέλους από την υλοποίηση του έργου. Υπάρχουν δύο πηγές 
πιθανών προβλημάτων στην αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων των έργων ΠΚ:

✓ Η κατασκευή ενός ακριβούς σεναρίου αναφοράς ( b a s e l i n e ) είναι 
αντικειμενικά δύσκολη. Το πρόβλημα έγκειται στο να αναπτυχθεί ένα 
σενάριο αναφοράς που να συγκρίνει επακριβώς και αντικειμενικώς τα 
οφέλη που προκύπτουν από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα και τις σχετικές 
διαθέσιμες ΜΜΕ, με την περίπτωση που το εν λόγω πρόγραμμα δεν 
εφαρμοζόταν (business-as-usual scenario).

✓ Η περίπτωση ύπαρξης φαινομένων διαρροών (leakages), δηλαδή δημιουργίας 
τεχνητών, ψευδών μειώσεων εκπομπών.  Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα 
όταν τα όρια του συστήματος δεν είναι σωστά ορισμένα ώστε να 
καλύπτουν όλες τις επιδράσεις που έχει ένα έργο στις εκπομπές αερίων. 
Επομένως το φαινόμενο των διαρροών αποτελεί παράμετρο που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στη κατασκευή του σεναρίου αναφοράς. 

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. 
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Το άρθρο 1 7 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. [5]

2.2.2 Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΔΕ)  

Στο Άρθρο 1 7 του Πρωτοκόλλου του Κιότο παρουσιάζεται η Εμπορία 
Δικαιωμάτων Εκπομπών ως ένας από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του 
Πρωτοκόλλου, οι οποίοι 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 επ ιτρεπόμενων 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 λογική για την καθιέρωση των παραπάνω συναλλαγών έχει να κάνει με το 
γεγονός, ότι από χώρα σε χώρα,  το κόστος για την υλοποίηση 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.

Η Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΔΕ) 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 
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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. [6]

Από τη στιγμή εφαρμογής του Διεθνούς Εμπορίου Εκπομπών, η διαπραγμάτευση 
σε ΕΑΕ μπορεί να λάβει χώρα στα ακόλουθα επίπεδα [6]: 

✓ Διεθνικό επίπεδο κυβέρνησης προς κυβέρνηση, 
✓ Εγχώριο επίπεδο, ανάλογα με τα εκάστοτε εσωτερικά προγράμματα που 

εφαρμόζονται, 
✓ Επ ίπ εδο ιδιωτικών οντοτήτων , όπου επ ιχειρήσεις , 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 (ΜΚΑ)

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) είναι ένα εργαλείο, βασισμένο σε αρχές 
αγοράς, σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 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. [7] 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. [8]

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 π ερίοδο δέσμευσης . Η μορφή της συμφωνίας μεταξύ των 
ανεπτυγμένων κρατών και των χωρών που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι, όπως 
και του πλαισίου της Διακυβερνητικής Συμφωνίας που σχετίζεται με 
συγκεκριμένο έργο ΜΚΑ, παρουσιάζονται στα επόμενα σχήματα:
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Αναπτυγμένη 
Χώρα

Αναπτυσσόμενη 
Χώρα (Υποδοχής)

Διακυβερνητικό 
Πλαίσιο Συμφωνίας-
Παρέχει Προστασία 
στη Συμφωνία για το 

Έργο ΜΚΑ

Συμφωνία για το Έργο 
ΜΚΑ

(με παραχώρηση, ΒΟΤ, 
κοινοπραξία, ΧΑΤ ή 
σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών)

Δημόσιο ή Πρόσωπο 
Ιδωτικού Δικαίου 
Αναπτυγμένης 

Χώρας

Δημόσιο ή Πρόσωπο 
Ιδωτικού Δικαίου 
Αναπτυσσόμενης 

Χώρας

Σχήμα 2.1: Διακυβερνητικό Πλαίσιο Συμφωνίας

(Πηγή: Worika, I. and Brown, M., 2001)
BOT: Build-Operate-Transfer, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός.
ΧΑΤ: Χρηματοδότηση Μέσω Τρίτων - Third Party Financing, TPF, Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός.
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Συμβαλλόμενα Μέρη 
στο Παράρτημα Ι 
(Αναπτυγμένες 

Χώρες)

Διακυβερνητική 
Συμφωνία που 
Σχετίζεται με 
Συγκεκριμένο 
Έργο ΜΚΑ

Δημόσιο ή Πρόσωπο 
Ιδωτικού Δικαίου από 
τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη στο Παράρτημα 
Ι

Δημόσιο ή Πρόσωπο 
Ιδωτικού Δικαίου από 
τα μη Συμβαλλόμενα 
Μέρη στο Παράρτημα 

Ι

Μη Συμβαλλόμενα 
Μέρη στο 

Παράρτημα Ι 
(Αναπτυσσόμενες 

Χώρες)

Σχήμα 2.2: Διακυβερνητική Συμφωνία με Αναφορά σε Συγκεκριμένο Έργο ΜΚΑ

(Πηγή: Worika, I. and Brown, M. 2001)

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 ο,τιδήποτε 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 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.
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✓ Η συνεισφορά στην υλοποίηση των στόχων της «UNFCCC» και 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. Δύο είναι οι κύριοι λόγοι που το 
καθιστούν εφικτό .  Ο αναπτυσσόμενος κόσμος παρουσιάζει μεγάλες 
δυνατότητες μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που απαιτείται 
κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου συμμόρφωσης (2008-2012), σε 
συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης και τη λιγότερο 
ανεπτυγμένη ενεργειακή υποδομή.  Ο δεύτερος είναι ότι το σχετικό κόστος 
πρόωρης απόσυρσης των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με υψηλές 
εκπομπές CO2 είναι σημαντικά υψηλότερο από κόστος κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές. [9]

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.

Το τελικό προϊόν της διαδικασίας ΜΚΑ είναι η έκδοση των ΒΜΕ από το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ (CDM Executive Board) στους συμμετέχοντες του 
προγράμματος.  Αυτές οι ΒΜΕ μπορούν έπειτα να πωληθούν σε χώρες του 
Παραρτήματος Ι ή σε ένα συμβαλλόμενο μέρος μέσα στο Παράρτημα Ι που έχει 
αναλάβει υποχρεώσεις από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι ΒΜΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν από τις χώρες του Παραρτήματος Ι για την επίτευξη των 
στόχων μειώσεων εκπομπών στα εδάφη τους. Ιδιωτικά συμβαλλόμενα μέρη 
μπορούν επίσης να αγοράσουν ΒΜΕ και να τις χρησιμοποιήσουν για να εκπέμπουν 
παραπάνω από ότι τους έχει οριστεί ή ως εναλλακτική λύση στην αγορά των 
δικαιωμάτων εκπομπών από άλλους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά τους. Η 

24



ΕΕ και η Ιαπωνία θα είναι οι πιθανοί σημαντικοί αγοραστές ΒΜΕ κατά τη διάρκεια 
της πρώτης περιόδου εφαρμογής. 

Σχήμα 2.3: Ο ΜΚΑ

(Πηγή: Ι.Ψαρράς, Κ. Παλιτζιάνας, 2005)

Η επίσημη δημόσια διαδικασία που οδηγεί στην έκδοση ΒΜΕ από ένα έργο ΜΚΑ 
αρχίζει με την υποβολή του Έγγραφου Σχεδιασμού Έργου στο Εκτελεστικό 
Συμβούλιο του ΜΚΑ για μια περίοδο δημόσιου σχολιασμού. Αυτή η διαδικασία 
είναι ένα μέρος της επικύρωσης ενός έργου από την Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή 
(Designated Operational Entity, DOE). Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να λάβει την 
έγκριση από τη χώρα υποδοχής της Εθνικής Αρχής Ελέγχου και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΜΚΑ (Designated National Authority, DNA), τυπικά από το υπουργείο 
περιβάλλοντος ή την αντιπροσωπεία της χώρας υποδοχής, πριν υποβληθεί για την 
εγγραφή στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ. Μόλις καταχωρηθεί, ένα έργο 
πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις ελέγχου που παρέχουν στοιχεία για την 
παρουσίαση των ΒΜΕ που έχουν παραχθεί πραγματικά κατά τη διάρκεια μιας 
συγκεκριμένης περιόδου. Αυτές οι εκθέσεις πρέπει να είναι και σύμφωνες με το 
Έγγραφο Σχεδιασμού Έργου και να έχουν πιστοποιηθεί από την Αρμόδια 
Ελεγκτική Αρχή (DOE). Σε αυτό το σημείο,  το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ θα 
εκδώσει τις ΒΜΕ στους συμμετέχοντες. [9]

2.2.4 Συσχετισμοί Μεταξύ των Μηχανισμών 

Ομοιότητες 

✓ Και οι τρεις μηχανισμοί περιλήφθηκαν στο Πρωτόκολλο ως εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Παραρτήματος Ι να ακολουθήσουν 
τις οικονομικά πιο αποδοτικές επιλογές για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο.  

✓ Αναμένεται ότι τα ΠΚ και ο ΜΚΑ θα παράσχουν πρόσθετα κίνητρα για την 
έρευνα και την ανάπτυξη των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και 
πρακτικών.  
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✓ Ο ΜΚΑ και τα ΠΚ αναμένεται να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
χωρών με μεταβατικές οικονομίες, καθώς και των αναπτυσσόμενων χωρών 
μέσω της ροής φυσικού και οικονομικού κεφαλαίου από τις ανεπτυγμένες 
οικονομίες, δεδομένου ότι ο ιδιωτικός τομέας εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες 
να εφαρμόσει τα προγράμματα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  

✓ Και οι τρεις μηχανισμοί επιτρέπουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα παρά 
το γεγονός ότι η ευθύνη για τις υποχρεώσεις Πρωτοκόλλου παραμένει με τις 
εθνικές κυβερνήσεις.  

Διαφορές   

✓ Η Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών και τα ΠΚ περιλαμβάνουν συναλλαγές 
μόνο μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών του Παραρτήματος Ι και των 
εξουσιοδοτημένων οργανισμών τους. Αντίθετα ο ΜΚΑ περιλαμβάνει τις 
χώρες εκτός Παραρτήματος Ι μέσω της συμμετοχής τους στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων. 

✓ Τα ΠΚ και ο ΜΚΑ περιλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα, ενώ η Εμπορία 
Δικαιωμάτων Εκπομπών όχι.  

✓ Η Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών και τα ΠΚ π εριλαμβάνουν την 
αναδιανομή των συγκεκριμένων ποσών εκπομπών, με το σύνολο τους να 
παραμένει σταθερό, αντίθετα,  τα ποσά των εκπομπών που εξοικονομούνται 
με το ΜΚΑ είναι «εκτός προϋπολογισμού», προσθέτοντας τις παραπάνω 
μονάδες εκπομπών στο αρχικά καθορισμένο ποσό των χωρών του 
Παραρτήματος Ι.  

✓ Το άρθρο 12 , που θεσπίζει τον ΜΚΑ,  απαιτεί την καθιέρωση ενός 
Εκτελεστικού Συμβουλίου, την πιστοποίηση από τους διεθνώς επιλεγμένους 
οργανισμούς και την καθιέρωση των κανόνων για να επικυρωθεί η 
πιστοποίηση ενός έργου.  Λόγω της φύσης των μεταφορών δικαιωμάτων 
εκπομπών μεταξύ των συμμετεχόντων στο Παράρτημα Ι στα ΠΚ, δεν 
απαιτούνται παρόμοια κριτήρια πιστοποίησης. [10]

2.3 Αειφόρος Ανάπτυξη

Η ανάλυση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης θα συμβάλλει στο να 
κατανοηθεί η μεγάλη σημασία που έχει η επίτευξη της για την επιτυχή υλοποίηση 
ενός προγράμματος ΜΚΑ. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης 
είναι αυτός της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης σύμφωνα 
με τον οποίο «αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις παρούσες 
ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προοπτική ικανοποίησης των αναγκών 
των επόμενων γενεών». Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη 
είναι πολλοί όπως οικονομικοί, κοινωνικοί, κ.α.  Τα κύρια σημεία της αειφόρου 
ανάπτυξης είναι:

✓ Διατήρηση οικολογικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής ποικιλότητας,
✓ Ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών,
✓ Ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη,
✓ Διατήρηση κοινωνικής αυτοδιαχείρισης και πολιτιστικής ποικιλότητας.
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Κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία είναι από μόνο του και ένας στόχος, αλλά και 
μία προϋπόθεση για την επίτευξη των υπολοίπων. Η οικονομική διάσταση 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης και γενικά περιλαμβάνει 
τη διατήρηση του ενεργητικού και της αξίας του κεφαλαίου, καθώς και την 
παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων,  η οποία πρέπει να είναι το λιγότερο ίση με 
την υποτίμηση.

Η κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη είναι από τα πιο βασικά στοιχεία της 
κοινωνικής συνοχής. Η ύπαρξη και η πρόοδος κάθε κοινωνίας ταυτίζεται με ένα 
σύστημα αξιών, το οποίο είναι κοινό για όλους. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
αναπτύχθηκαν πρόσφατα λόγω της μεγάλης ανησυχίας για την περιβαλλοντική-
οικολογική βιωσιμότητα της ανθρώπινης ανάπτυξης στον πλανήτη εξαιτίας της 
αύξησης του πληθυσμού,  της υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων, της 
καταστροφής των οικοσυστημάτων από τους ρύπους,  της διατάραξης του 
κύκλου του άνθρακα που είναι αναγκαίος για τη διατήρηση της ζωής και του 
ατμοσφαιρικού όζοντος. Η ανάπτυξη των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών 
είναι δύσκολη, καθώς πολλές από τις οικολογικές διαδικασίες είναι πολύπλοκες. 
Η βιολογική αειφορία πολλές φορές ενσωματώνεται στην περιβαλλοντική. 

Εξίσου σημαντική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης είναι και η τεχνολογία.  Η 
μετάβαση από το ένα τεχνολογικό στάδιο στο άλλο καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία έχουν τεράστια επίδραση στην ανθρώπινη 
ζωή.  Οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Μερικές φορές όμως προκαλούν σοβαρές 
καταστροφές στο περιβάλλον και στην ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε κοινωνίας. 
Οι ραγδαία συντελούμενες τεχνολογικές αλλαγές έχουν μεταβάλλει επίσης τις 
συνθήκες εργασίας και παραγωγής και επομένως τις ικανότητες που απαιτούνται 
από τον εργαζόμενο. Έτσι η σωστή χρήση καινοτόμων τεχνολογικών πρακτικών 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και κατ’ επέκταση στην 
επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. 

Τα έργα ΜΚΑ σχεδιάστηκαν ως ένα αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό 
μέσο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα το μέσο αυτό προωθεί 
την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμη τα έργα 
ΜΚΑ θα πρέπει να έχουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολύ 
φτωχών χωρών και να δημιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα στη χώρα υποδοχής του έργου.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ορίσουν τις παραμέτρους και τα κριτήρια 
της αειφόρου ανάπτυξης που θα πρέπει να ικανοποιούνται από τα υποψήφια έργα 
ΜΚΑ, που θα υλοποιηθούν στη χώρα υποδοχής. Πρωταρχική πρόκληση για αυτά 
τα έργα είναι η μετατροπή της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης σε έναν 
μηχανισμό αξιολόγησης, ο οποίος θα στοχεύει στον έλεγχο της προσφοράς των 
υποψήφιων έργων. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης έχει τέσσερις (4) κύριες 
διαστάσεις την π εριβαλλοντική , την κοινωνική ,  την οικονομική και την 
τεχνολογική.
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2.4 Παρούσα Κατάσταση MKA

Ο ΜΚΑ άρχισε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2003 όταν έγινε δεκτό το πρώτο 
έργο προς δημόσιο διάλογο και επ ικύρωση . Το Νοέμβριο του 2 0 0 4 
καταχωρήθηκαν τα πρώτα έργα από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ και το 
Σεπτέμβριο του 2005 διανεμήθηκαν οι πρώτες ΒΜΕ. Μέσα στο 2005 έχει 
συντελεστεί μια εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη του αριθμού, του τύπου,  και του 
συνολικού όγκου των μειώσεων εκπομπών μέσω του ΜΚΑ. Συγκεκριμένα μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2006, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΜΚΑ έχει καταγράψει 375 έργα 
ΜΚΑ. 

Από το Νοέμβριο του 2005 ο όγκος μειώσεων εκπομπών CO2 που προερχόταν από 
τα καταχωρημένα έργα ΜΚΑ άρχισε να γίνεται αρκετά μεγάλος και να 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Το τελευταίο τρίμηνο του 2005 και το πρώτο τρίμηνο του 2006 υπήρξε ραγδαία 
αύξηση των έργων ΜΚΑ που καθιέρωσε αυτόν τον ευέλικτο μηχανισμό ως 
σημαντικό παράγοντα στη συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο του Κιότο. Μέχρι την 
1 Απριλίου 2006, περισσότεροι από 380 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμοι του CO2 
προβλεπόταν ότι θα εξοικονομούνταν μέσω του ΜΚΑ μέχρι το τέλος της πρώτης 
περιόδου συμμόρφωσης. 

Πολλά και διαφορετικά έργα εντάσσονται στο ΜΚΑ. Η πλειοψηφία από αυτά 
αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που συνιστά ένα πολύ κρίσιμο 
παράγοντα τόσο για τη μείωση των εκπομπών όσο και για την αειφόρο ανάπτυξη 
των χωρών υποδοχής. Ένα επίσης σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν τα έργα που 
αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων . Αναλυτικά παρουσιάζονται στο 
παρακάτω σχήμα η κατανομή των έργων που εντάσσονται στο ΜΚΑ.
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Σχήμα 2.4: Κατανομή των καταχωρημένων έργων ανάλογα με τον τομέα 
εφαρμογής

(Πηγή: UNFCC – CDM Statistics, Ιούνιος 2008)

Το 54,7% 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 και απόρριψη αποβλήτων (20,2%). 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.

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.

Στο επόμενο σχήμα δίνεται η κατανομή των έργων ΜΚΑ ανάλογα με τη χώρα 
υποδοχής. Κύριες χώρες υποδοχής είναι η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα και το Μεξικό.

29



Σχήμα 2.5: Καταχωρημένα έργα ανάλογα με τη χώρα υποδοχής

(Πηγή: UNFCC – CDM Statistics, Ιούνιος 2008)

Οι περισσότερες ΒΜΕ αναμένεται να εκδοθούν από την Κίνα, τη Βραζιλία, την 
Κορέα και την Ινδία. 

Παρόλο που η πλειοψηφία των έργων έχουν συντελεστεί σε χώρες εκτός Κίνας, η 
Κίνα εμφανίζει τις περισσότερες κατά μέσο όρο ΒΜΕ ανά χρόνο. Χαρακτηριστικά 
σχεδόν το 52% των ΒΜΕ προέρχονται από τη Κίνα. Η εξήγηση είναι απλή. Στην 
Κίνα πραγματοποιούνται έργα μεγάλης κλίμακας ως επί το πλείστον κι έτσι 
προσπερνά σε αυτό το μέτρο σύγκρισης τις άλλες χώρες που υποδέχονται 
περισσότερα αλλά μικρότερης κλίμακας έργα ΜΚΑ.  Οι χώρες της Άπω 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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Σχήμα 2.6: Αναμενόμενες μέσες ετήσιες ΒΜΕ από τα καταχωρημένα έργα ανά 
χώρα υποδοχής

(Πηγή: UNFCC – CDM Statistics, Ιούνιος 2008)

Τέλος χρήσιμη κρίνεται η παρουσίαση του παρακάτω διαγράμματος στο οποίο 
παρουσιάζεται ποιες χώρες του Παραρτήματος Ι πραγματοποιούν έργα ΜΚΑ. 
Σχεδόν το 70% των έργων πραγματοποιούνται από τη Μ.Βρετανία, την Ελβετία, 
τις Κάτω Χώρες και την Ιαπωνία.
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Σχήμα 2.7: Χώρα προέλευσης των επενδύσεων σε καταχωρημένα έργα ΜΚΑ

(Πηγή: UNFCC – CDM Statistics, Ιούνιος 2008)

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα των έργων ΜΚΑ 
υλοποιείται από την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δύο χώρες επέλεξαν να 
επιτύχουν ένα μεγάλο μέρος των στόχων τους για μείωση εκπομπών μέσω έργων 
σε αναπτυσσόμενες χώρες.

2.5 Προβλήματα γύρω από το ΜΚΑ

Ένας από τους λόγους που ο ΜΚΑ δεν προωθεί την υλοποίηση έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ είναι ότι βασικά,  ο Μηχανισμός αποτελεί 
μια αγορά, όχι ένα αναπτυξιακό ταμείο ή ένα μηχανισμό προώθησης ΑΠΕ.  Στόχος 
του είναι είναι να παρέχει Εμπορεύσιμα Δικαιώματα Μειώσεων Εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου με το χαμηλότερο κόστος σε ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, 
πρωτίστως μέχρι το 2012. Στόχος του δεν είναι να κατευθύνει τις επιχορηγήσεις 
σε έργα που παρέχουν τα μεγαλύτερα π εριβαλλοντικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματα ή σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης σε 
μια αναπτυσσόμενη χώρα.  Ένα συχνά αναφερόμενο σαν μειονέκτημα για τον 
ΜΚΑ, όχι μόνο στην κοινότητα των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών - ΜΚΟ (Non-
Government Organisation - NGO),1  είναι ότι ο ΜΚΑ δεν συμβάλλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη και στην χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, συνεπώς δεν «δουλεύει». Αντίθετα 
δουλεύει άψογα κάνοντας ό,τι είναι σχεδιασμένος να κάνει ένας μηχανισμός που 
βασίζεται στην αγορά: να εντοπίζει και να διευθύνει τη χρηματοδότηση έργων 
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1  Το Ιαπωνικό Υπουργείο του Διεθνούς Εμπορίου και της Βιομηχανίας (Japan’s Ministry  of International 
Trade and Industry, MITI) διατύπωσε αυτήν την άποψη  σε ένα προσχέδιο ενός μελλοντικού πλαισίου 
για το Πρωτόκολλο του Κιότο.[11]



που θα παράγουν τον μέγιστο όγκο βεβαιωμένων μονάδων άνθρακα για κάθε 
ευρώ που επενδύεται. Το πρόβλημα με τις ΑΠΕ είναι ότι απαιτούν περισσότερα 
επενδυτικά κεφάλαια για να παράγουν μια βεβαιωμένη μονάδα άνθρακα σε σχέση 
με τις άλλες τεχνολογικές επιλογές. 

Παρόλο που ο ΜΚΑ είναι εξουσιοδοτημένος να βοηθάει στην επίτευξη της 
αειφόρου ανάπτυξης και αυτό θα έπρεπε να βοηθά την προώθηση των ΑΠΕ, 
κανένα κομμάτι της δομής του ΜΚΑ δεν έχει δώσει συγκεκριμένα νόμιμη αξία σε 
αυτά τα πλεονεκτήματα γι’αυτό και παίζουν ένα πολύ μικρό ρόλο στο να 
«καθοδηγούν» επενδύσεις.  Οι ΜΚΟ έχουν προσπαθήσει να επιληφθούν του 
προβλήματος αναπτύσσοντας «Χρυσό Πρότυπο» (Gold Standard1) με κέντρο τις 
ΑΠΕ,  το οποίο υποκαθιστά ένα πολιτικό κίνητρο έναντι ενός εμπορικού, αλλά αυτό 
μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί ανεπιτυχές. Σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, τα έργα 
παράγουν έσοδα μέσω του ΜΚΑ, μειώνοντας ή αποθηκεύοντας μια ποσότητα από 
τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες μετατρέπονται σε ΒΜΕ και 
πωλούνται . Τα διάφορα πλεονεκτήματα που αυτά τα έργα μπορεί να 
δημιουργήσουν δεν παράγουν κατευθείαν έσοδα μέσω του ΜΚΑ. Εύλογα, η δομή 
των έργων που βασίζονται στον ΜΚΑ καθιστά σχεδόν αδύνατο για τα ευρύτερα 
τομεακά ή εθνικά πλεονεκτήματα, τα οποία προκύπτουν από ένα έργο ΑΠΕ, να 
αναγνωριστούν και να προσδιοριστεί η απόδοσή τους, καθώς είναι πολύ δύσκολο 
να ποσοτικοποιηθούν σε επίπεδο έργου. Η εκτίμηση της ποσότητας των τόνων 
μείωσης ή αποθήκευσης ένος συγκεριμένου αέριου του θερμοκηπίου από ένα και 
μόνο έργο σε ένα λεπτομερές πλαίσιο, κατά τη σύγκριση με ένα θεωρητικό 
σενάριο αναφοράς, είναι αρκετά πολύπλοκη.  Επιπλέον, η συνεκτίμηση των 
επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων,  τα οποία ένα έργο ΑΠΕ προσφέρει εκτός αυτού 
του πλαισίου, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και απαγορευτικά δαπανηρή για κάθε 
μεμονωμένο έργο.2

Η δομή που βασίζεται στο έργο αποτυγχάνει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις στις 
αρνητικές επιδράσεις εκτός του πλαισίου του έργου και μπορεί να ανταμείψει 
έργα, τα οποία ενώ δημιουργούν φτηνές ΒΜΕ,  υπονομεύουν τον ευρύτερο στόχο 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Μια υπεράκτια 
εγκατάσταση παραγωγής πετρελαίου στο Βιετνάμ και δυο ορυχεία γαιάνθρακα 
στην Κίνα αξιώνουν περισσότερες από 17 εκατομμύρια ΒΜΕ στην πρώτη περίοδο 
δέσμευσης του Κιότο, με σκοπό τη δέσμευση και τη χρήση μεθανίου που 
απελευθερώνεται ως μέρος της λειτουργίας τους. Ενώ στο πλαίσιο του έργου 
ΜΚΑ αυτό το μεθάνιο εύλογα θα αντικαταστήσει περισσότερα καύσιμα με βάση 
τον άνθρακα και έτσι θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
αναπόφευκτη η περίπτωση που τα έσοδα, τα οποία θα προκύψουν από την 
πώληση ΒΜΕ,  θα επιδοτήσουν την εξόρυξη γαιάνθρακα και πετρελαίου στην Κίνα 
και το Βιετνάμ – σίγουρα μια έκβαση που είναι αντίθετη στον γενικό στόχο όχι 
μόνο του ΜΚΑ αλλά και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ένας μηχανισμός 
σχεδιασμένος να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος θα έπρεπε να μειώνει τον αριθμό των έργων που βασίζονται στην 
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1 To Gold Standard είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με βάση την Ελβετία, που προσφέρει μια ετικέτα 
ποιότητας στους ΜΚΑ/ΠΙ και στα εθελοντικά όφσετ (offset) έργα, αποφέροντας υψηλή τιμολόγηση.

2 Μερικές κατασκευαστικές εταιρείες διεκδικούν φυσικά περισσότερα πλεονεκτήματα.



χρήση πετρελαίου ή γαιάνθρακα, να μην παρέχει στα ήδη υπάρχοντα έργα ένα 
πακτωλό εσόδων και να στρέφει την χρηματοδότηση προς έργα ΑΠΕ.

Υπάρχουν προφανώς μεταβλητές που θα μπορούσαν να αυξήσουν την 
χρησιμότητα του ΜΚΑ σε όλα τα είδη έργων, συμπεριλαμβανομένων και των 
έργων ΑΠΕ . Υψηλότεροι στόχοι μείωσης εκπομπών στη δεύτερη περίοδο 
δέσμευσης του Κιότο σε συνδυασμό με την διασφάλιση της βεβαιότητας για την 
κατάσταση των ΒΜΕ μετά το 2012 θα αυξήσουν την τιμή των ΒΜΕ και τα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα αποκτήσουν π ερισσότερη προθυμία να 
δανείζουν έναντι στην αγορά ΒΜΕ.  Έτσι,  περισσότερα πολυδάπανα έργα θα είναι 
σε ευνοϊκότερη θέση για να προσελκύσουν επενδύσεις. Αλλά αν ο ΜΚΑ συνεχίσει 
να λειτουργεί σαν αγορά, στην οποία τα μικρότερου προϋπολογισμού έργα 
προτιμούνται,  τότε θα συνεχίσει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και αν υπάρχουν 
φθηνότερες επιλογές από τα έργα ΑΠΕ τότε αυτές θα είναι προτιμητέες. 
Ανεξαρτήτως της μελλοντικής τιμής του άνθρακα, η αγορά θα αναζητήσει τις 
φθηνότερες ΒΜΕ, και όχι την φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση.

Ακόμη και αν κάποιος δεχτεί το επιχείρημα ότι οι μελλοντικές συνθήκες στην 
αγορά ενδέχεται να ευνοούν την υλοποίηση περισσότερων έργων ΑΠΕ μέσω του 
ΜΚΑ, αυτό θα καθυστερήσει πολύ και αντιτίθεται με τα διάφορα ενεργειακά 
πλάνα δράσης ΑΠΕ, τα οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση δράση. Το 
2002, για παράδειγμα, η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(World Summit on Sustainable Development, WSSD) υιοθέτησε την παρακάτω αξίωση 
στην τελική της έκθεση «με μια συναίσθηση έλλειψης χρονικών περιθωρίων, 
προσπάθεια για αύξηση του παγκόσμιου μεριδίου ΑΠΕ».1  Δοθείσης αυτής της 
αξίωσης και των σαρωτικών στοιχείων για την κλιματική αλλαγή,  γεννάται το 
ερώτημα αν πρέπει πραγματικά να περιμένουμε υπομονετικά ώστε ο ΜΚΑ να βρει 
το δρόμο του μέσω των χαμηλού κόστους επιλογών, ελπίζοντας ότι κανένας 
επιπρόσθετος τύπος έργου μεγάλου όγκου ΒΜΕ δε θα εμφανιστεί αναπάντεχα, 
όπως συνέβη με τα έργα HFC-23.

Αν ο στόχος ενός μελλοντικού μηχανισμού τύπου ΜΚΑ είναι να συνεχίσει να 
βρίσκει χαμηλού κόστους ΒΜΕ για χώρες με στόχους μείωσης εκπομπών, τότε 
ίσως απαιτούνται μερικές αλλαγές πέρα από την απλοποίηση της διαδικασίας 
έγκρισης έργου.  Αλλά η πρόφαση ότι θα καταφέρει να επιτύχει περισσότερα από 
αυτό πρέπει να σταματήσει. Εάν τα Μέρη στην Κλιματική Σύμβαση επιθυμούν ένα 
μηχανισμό εντός του πλαισίου του Κιότο που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, 
τότε πρέπει να είναι ένας μηχανισμός που στοχεύει στην μεταφορά τεχνογνωσίας 
και όχι μια τεχνολογικά ουδέτερη αγορά εμπορεύσιμων αγαθών.2  Το σημείο 
εκκίνησής του θα πρέπει να είναι η προώθηση έργων που συμβάλλουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη, όπως οι ΑΠΕ, με κανόνες και μεθοδολογίες σχεδιασμένες να 
επιφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμη σημαντικότερο είναι να διαμορφώσει το 
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1 http://www.johannesburgsummit.org/

2 Μια σειρά σχεδίων δράσης για την προώθηση των ΑΠΕ στο Νότο συναντάται και στους G8 (Group 
of the eight major industrial nations.-Ομάδα των 8 μεγαλυτέρα βιομηχανικά ανεπτυγμένων εθνών. 
Περιλαμβάνει την Ιαπωνία, την Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τις 
ΗΠΑ και τον Καναδά.) αλλά και στην Greenpeace (Παγκόσμια Οργάνωση για την προστασία του 
περιβάλλοντος). [16]



ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός ο μηχανισμός θα λειτουργήσει. Εάν 
λειτουργήσει εντός της τρέχουσας «στενόμυαλης» πολιτικής, σύμφωνα με την 
οποία το Πρωτόκολλο του Κιότο και ο ΜΚΑ συνυπάρχουν δίπλα σε μαζικές 
οικονομικές τάσεις προς τα ορυκτά καύσιμα, τότε θα αποτύχει.[12] Μια 
πραγματική λύση στην κλιματική αλλαγή και στην αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να 
αποτρέψει τέτοιες τάσεις, και όχι να δημιουργεί μια αγορά άνθρακα παράλληλα 
με αυτές. [13]

Μια πραγματική λύση αποτελεί η δημιουργία καινοτομικών μέσων για τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας,  έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση της τεχνολογίας 
και των κεφαλαίων σε όλον τον κόσμο.[14] Η ΕΕ δεν υποστηρίζει σχέδια για φόρο 
άνθρακα στις εντατικές εισαγωγές ενέργειας από χώρες, για τις οποίες θεωρεί 
ότι δεν αγωνίζονται ενάντια στις κλιματικές αλλαγές, και αντ’αυτού θα πιέσει 
για εθελοντικές βεβαιώσεις στην παγκόσμια βιομηχανία.[15]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αξιολόγηση των αναπτυξιακών 
αναγκών και προτεραιοτήτων διαφόρων χωρών 

υποδοχής

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 στον 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 τη 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 
θερμοκηπ ίου ) , 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 υποστήριξη 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 κατέληγε σε εστίαση στις χαμηλού 
κόστους πιστώσεις μείωσης εκπομπών, και όχι στη βιώσιμη ανάπτυξη. [17]

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 
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στόχος των χωρών υποδοχής, μια 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 της UNFCCC, 
που διοργανώθηκε στη Λυών το Σεπτέμβριο του 2000, η ΕΕ πρότεινε ένα κατάλογο 
έργων ΜΚΑ, ο οποίος κατηγοριοποίησε τα έργα ΜΚΑ σε έργα ΑΠΕ,  Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΕΞΕΝ) και Διαχείρισης 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)1, 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 & China2  δεν υποστήριξε την 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 της. 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 την πρόταση των καταλόγων της ΕΕ, πρότεινε ότι όσον 
αφορά το 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 
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1 Η Ομάδα Ομπρέλας είναι μια χαλαρή συμμαχία που αποτελείται από μη ευρωπαϊκές ανεπτυγμένες 
χώρες και σχηματίστηκε ακολουθώντας την υιοθεσία του Πρωτοκόλου του Κιότο. Παρόλο που δεν 
υπάρχει επίσημη λίστα, η Ομάδα συνήθως αποτελείται από την Αυστραλία, τον Καναδά, την 
Ισλανδία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρώσικη Συνομοσπονδία, την Ουκρανία και 
τις Η.Π.Α..

2  Το G-77 αναφέρεται στο “Group of 77”, το διεθνές φόρουμ  των αναπτυσσόμενων χωρών. Η Κίνα 
θεωρείται ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού του παγκόσμιου φόρουμ. Το “Group of 77” των 
αναπτυσσόμενων χωρών αποτελείται στην πραγματικότητα από 127 χώρες και έχει ξεκινήσει τον 
αγώνα κατά της φτώχειας , της π εριβαλλοντικής υποβάθμισης , του χρέους και της 
περιθωριοποίησης. 



σημαντικών τεχνολογιών, αλλά με μικρή μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ή 
το αντίθετο, θεωρητικά, θα ήταν ακατάλληλα για υλοποίηση στο πλαίσιο του 
ΜΚΑ.[18,19]

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. 

Επίσης, έχουν καθιερωθεί τα 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.

Εξαιτίας του διττού στόχου του ΜΚΑ, 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 ΜΚΑ θα βασιζόταν σε μια σαφή αξιολόγηση της δυνατότητας μείωσης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και των τεχνολογικών αναγκών στη 
χώρα υποδοχής. [20,21]

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 τη 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 ανισορροπ ία αποτελεί απόρροια των διαφορετικών 
συμφερόντων μεταξύ των δύο κυρίως εμπλεκόμενων μερών στην υλοποίηση του 
ΜΚΑ, δηλαδή της χώρας υποδοχής και του επενδυτή.
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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.

Σχήμα 3.1: 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 π εριοχή , με την παρουσία Εθνικών Επ ιτροπών με έντονη 
δραστηριότητα, κυρίως στην Ινδία και την Κίνα. Στον αντίποδα, στην Ασία 
υπάρχουν πολλές χώρες 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, όπως αυτές 
της Μέσης Ανατολής και οι πρώην Σοβιετικές χώρες, που δεν ανήκουν στο 
Παράρτημα Ι. Στις περιπτώσεις αυτές, μικρή ανάπτυξη του ΜΚΑ οφείλεται στη 
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πολιτική αστάθεια, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων 
και την έλλειψη ενημέρωσης για το ΜΚΑ, που υπάρχει σ’αυτές τις χώρες.

Πίνακας 3.1: Κατηγορίες Ενεργειακών Τεχνολογιών ΜΚΑ

Κατηγορίες 
Τεχνολογιών 

Τύποι Τεχνολογιών

Βιοαέριο Βιοαέριο από καύση σε πυρσούς (flaring), ισχύς βιοαερίου, στερεά απόβλητα 
από φοινικέλαιο

Βιομάζα Αγροτικά απόβλητα(υπόλοιπα), βιο-πετρέλαιο, ισχύς βαγάσσης 
(ζαχαροκαλαμόσκονης), απόβλητα με βάση το ξύλο από τις βιομηχανίες 
χαρτοπολτού και χαρτιού (black liquor), καύση σκουπιδιών, βιομάζα και 

απόβλητα (υπόλοιπα) δασών, αεριοποίηση βιομάζας, χρήση βιομηχανικών 
αποβλήτων

Τσιμέντο Καμία διευκρίνιση
Μεθάνιο από 

Λιθανθρακοφόρα 
Κοιτάσματα ή 
Ανθρακωρυχεία

Καμία διευκρίνιση

Διανομή Ενέργειας Καμία διευκρίνιση
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στον 
Οικιακό Τομέα

Καμία διευκρίνιση

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία

Κατασκευαστικά υλικά, τσιμέντο, κοκ, σίδερο και ατσάλι, χημικά, 
πετροχημικά, χαρτί, υφαντουργικά προϊόντα, γυαλί, εξόρυξη, μη σιδηρούχα 

μεταλλεύματα
Εξοικονόμηση 

Ενέργειας για Ιδία 
Παραγωγής

Κατασκευαστικά υλικά, τσιμέντο, κοκ, σίδερο και ατσάλι, χημικά, 
πετροχημικά, χαρτί, υφαντουργικά προϊόντα, γυαλί, εξόρυξη, μη σιδηρούχα 

μεταλλεύματα
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στον 
Τομέα των 
Υπηρεσιών

Καμία διευκρίνιση

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στον 
Εφοδιασμό

Βαγάσση (ζαχαροκαλαμόσκονη), τρόφιμα, υφαντουργικά προϊόντα

Μεταστροφή στα 
Ορυκτά Καύσιμα

Υγροποιημένο φυσικό αέριο, φυσικό αέριο

Γεωθερμία Καμία διευκρίνιση
Υδροηλεκτρικά Υπάρχοντα φράγματα, καινούρια φράγματα, εκμετάλλευση της φυσιολογικής 

ροής ποταμών για τη λειτουργία του στροβίλου χωρίς την προηγούμενη 
αποθήκευση ποσότητας νερού

Δέσμευση Μεθανίου 
από Χώρους 
Υγειονομικής 

Ταφής 
Απορριμάτων 

(ΧΥΤΑ)

Καύση σκουπιδιών, αποσύνθεση, μεθάνιο από ΧΥΤΑ και καύση σε πυρσούς 
(flaring) αερίων και παραγωγή ισχύος

Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακές κουζίνες, ηλιακή θέρμανση νερού, ηλιακά φωτοβολταϊκά
Παλιρροιακή 
Ενέργεια

Καμία διευκρίνιση

Μεταφορές Στροφή σε καύσιμα όπως φυσικό αέριο ή βιο-πετρελαιοκινητήρες
Αιολική Ενέργεια Καμία διευκρίνιση

(Πηγή: UNEP Risø Centre, after Fenhmann 2007)

Αυτή η γενική επισκόπηση της κατανομής των τεχνολογιών υπό το ΜΚΑ παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες , που είναι αναγκαίες να 
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εκτελεστούν, για να μελετηθεί πώς η μεταφορά τεχνογνωσίας των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να ισχυροποιηθεί μέσω του 
ΜΚΑ. Αυτή η ενδυνάμωση θα μπορούσε να έχει δύο συνέπειες:

✓ Εντός μια συγκεκριμένης κατηγορίας τεχνολογιών , να διευρυνθεί η 
μεταφορά αυτής της τεχνολογίας σε χώρες , όπου μέχρι τώρα έχει 
υποτιμηθεί η χρήση της σε έργα ΜΚΑ.

✓ Εντός μιας συγκεκριμένης χώρας υποδοχής, να διευρυνθεί η μεταφορά της 
τεχνογνωσίας, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί σε έργα ΜΚΑ σε 
αυτή τη χώρα.

Για την ενίσχυση των προοπτικών μιας τεχνολογίας σε μια χώρα, ανεξαρτήτως 
του ρόλου του ΜΚΑ, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

✓ Εάν η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι κατάλληλη για αυτή τη χώρα, 
δεδομένων των φυσικών πόρων που απαιτούνται (π .χ. ο ήλιος για 
τεχνολογία βασισμένη στην ηλιακή ενέργεια, ο άνεμος για την αιολική 
ενέργεια, οι ωκεανοί για την ενέργεια βασισμένη στα παλιρροϊκά κύματα, 
κλπ . ) , της κατάστασης της έρευνας και της ανάπτυξης , και του 
σχετιζόμενου κόστους επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης.

✓ Εάν η τεχνολογία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες 
της αειφόρου ανάπτυξης της πιθανής χώρας υποδοχής του έργου ΜΚΑ.

✓ Εάν η τεχνολογία, με την προϋπόθεση κατ’αρχήν ότι είναι κατάλληλη για τη 
χώρα και σε συμφωνία με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της,  μπορεί 
να εφαρμοσθεί κάτω από τις τωρινές συνθήκες στην αλυσίδα εφαρμογής.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μεθοδολογία συμμετοχικής προσέγγισης, 
με στόχο να γίνει μια προσπάθεια εκτίμησης των παραπάνω πτυχών. 

Αρχικά, έχουν ταυτοποιηθεί δεκαοχτώ κατηγορίες βιώσιμων τεχνολογιών για το 
ΜΚΑ, όπως επίσης και κάποιες υποκατηγορίες στον πίνακα 3.1 (π.χ. διάφορες 
ηλιακές εφαρμογές, όπως ψύξη και μαγείρεμα,  μεγάλης και μικρής κλίμακας έργα 
παροχής ισχύος με τη χρήση του νερού, ποικίλες εφαρμογές βιομάζας και 
διαχείρισης αποβλήτων). Επιπροσθέτα σε αυτές τις τεχνολογίες έχουν προστεθεί 
και άλλες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί υπό το πλαίσιο του 
ΜΚΑ, όπως η δέσμευση ή η αποθήκευση του CO2, περισσότερο αποτελεσματικές 
τεχνολογίες παραγωγής ισχύος βασισμένες στον λιθάνθρακα, το υδρογόνο,  οι 
ενεργειακοί πύργοι και οι αντλίες θερμότητας και ψύξης. Παρόλο που η τελική 
λίστα των τριάντα εννέα τεχνολογιών αειφόρου ανάπτυξης χαμηλού άνθρακα 
δεν είναι πλήρης, περιέχει αυτές τις τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί υπό τον 
ΜΚΑ και έχουν ταυτοποιηθεί από διάφορες θεωρητικές πηγές ως σημαντικές 
τεχνολογίες ενώπιον μιας μελλοντικής ενεργειακής πραγματικότητας χαμηλής σε 
άνθρακα.[22]

Με σεβασμό στην παραγωγή ισχύος, η ανάπτυξη και η σταθερότητα της διανομής 
των δικτύων,  πρέπει να λειφθεί υπ’όψιν, π.χ. μεγάλα ενεργειακά πάρκα απαιτούν 
εφεδρείες λιθάνθρακα ή ποσότητες φυσικού αερίου και ένα σταθερό δίκτυο 
διανομής (για να αποφευχθούν γενικές διακοπές ρεύματος). Από την άλλη μεριά, 
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μικρά ενεργειακά πάρκα και ηλιακά φωτοβολταϊκά αποτελούν μια ιδανική λύση 
για εκτός δικτύου εφαρμογές (υπαναπτυγμένα δίκτυα και/ή απομακρυσμένες 
περιοχές).

Δεύτερον, με σκοπό να καθορίσουμε εάν μια τεχνολογία είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της αειφόρου ανάπτυξης μιας πιθανής χώρας 
υποδοχής ΜΚΑ,  για τις εξεταζόμενες χώρες οι εκτιμήσεις των τεχνολογικών 
αναγκών (TNA - Technology Needs Assessments) έχουν οργανωθεί περιλαμβάνοντας 
τα ακόλουθα βήματα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από μια θεωρητική μελέτη 
της TNA που προσεγγίστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme - UNDP), 
την Επιτροπή για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις (Committee on Trade and Investment - 
CTI) και τη UNFCCC:[23]

1. Μια εκτίμηση των κυριότερων ενεργειακών τεχνολογικών αναγκών και 
προτεραιοτήτων μιας χώρας για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
διάστημα (π .χ. μέχρι το 2020). Παραδείγματα τέτοιων αναγκών και 
προτεραιοτήτων θα μπορούσαν να είναι: (βελτιωμένη) παροχή ηλεκτρισμού 
για βιομηχανικούς σκοπούς· (βελτιωμένη) παροχή ηλεκτρισμού για αγροτική 
παραγωγή· (βελτιωμένη) παροχή ηλεκτρισμού για νοικοκυριά, τόσο στις 
αγροτικές περιοχές όσο και στις αστικές· (βελτιωμένη) παροχή ηλεκτρισμού 
στους τομείς εξυπηρέτησης · (βελτιωμένη ) διανομή θέρμανσης στη 
βιομηχανία· (βελτιωμένη) διανομή θέρμανσης στους τομείς εξυπηρέτησης· 
(βελτιωμένη) διανομή θέρμανσης στα νοικοκυριά· ενέργεια για σκοπούς 
ψύξης (π.χ.  ιατρική)· ενέργεια για τη μαγειρική· και δημοτική διαχείρηση 
των στερεών αποβλήτων.

2. Μια εκτίμηση ενός αριθμού πιθανών τεχνολογιών για κάθε ενεργειακό 
οργανισμό, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της προτεραιότητας και της 
αειφόρου ανάπτυξης συγκεκριμένα για κάθε χώρα. Γι’αυτή την εκτίμηση, 
έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνολογικές περιγραφές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Για παράδειγμα, ένα μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο 
εκμεταλλεύεται τη φυσιολογική ροή των ποταμών για την λειτουργία του 
στροβίλου χωρίς την προηγούμενη αποθήκευση ποσότητας νερού, θα 
μπορούσε να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για μια μικρή αγροτική κοινωνία, 
ενώ η ενέργεια που θα μπορούσαμε να δεσμεύσουμε από τη βιομάζα θα 
μπορούσε να αντικαταστήσει το ποσοστό παραγωγής ενέργειας που 
προέρχεται από το πετρέλαιο ή το ντήζελ.

3. Με σεβασμό στα τελευταία, οι τεχνολογίες έχουν εκτιμηθεί αναφορικά με:
✓ Οικονομικά πλεονεκτήματα: πρόσδοση ποικιλίας και σταθερότητας 

στην παροχή ενέργειας, προοπτική κατάληξης στο ίδιο συμπέρασμα 
ακόμη και αν η έρευνα πραγματοποιηθεί και από άλλο ερευνητή στη 
χώρα, χαμηλότερη εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα, σταθερότητα 
του δικτύου, σταθερότητα στην τιμή της ενέργειας, κλπ.

✓ Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα : βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προστασία 
του εδάφους, βελτιωμένη ποιότητα νερού, διαχείρηση των στερεών 
αποβλήτων, οικολογική προστασία, κλπ.
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✓ Κοινωνικά πλεονεκτήματα: αυξημένη κοινωνικο-οικονομική ευημερία, 
άμβλυνση της ανέχειας, βελτίωση της υγείας, καλύτερη εκπαίδευση, 
ενδυνάμωση μέσω της άσκησης, κλπ.

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 ιδιοκτησία των επ ιχειρήσεων , η διαθεσιμότητα 
φτηνότερων αλλά λιγότερων βιώσιμων εναλλακτικών τεχνολογιών, η έλλειψη 
προστασίας της επένδυσης, η έλλειψη γνώσης της λειτουργίας και διαχείρισης 
της τεχνολογίας καθώς επ ίσης και η π εριορισμένη διαθεσιμότητα των 
ανταλλακτικών  κ.λπ..

Αυτά τα T N A βήματα έχουν οργανωθεί σε φόρμα ερωτηματολογίων με 
εμπειρογνώμονες στις εξεταζόμενες χώρες. Κάθε ερώτηση θα μπορούσε να 
απαντηθεί δίνοντας διαβαθμισμένες απαντήσεις από 1 (χαμηλή προτεραιότητα, 
καταλληλότητα, κλπ.) μέχρι 5 ( πολύ υψηλή προτεραιότητα, καταλληλότητα, κλπ.). 
Όπου χρειάζεται, τα ερωτηματολόγια έχουν μεταφρασθεί στη γλώσσα της 
εκάστοτε χώρας.

Οι ΤΝΑς είναι κατάλληλες για την εύρεση ιδανικών έργων ΜΚΑ για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Έχοντας στο μυαλό μας το διττό αντικειμενικό στόχο 
του ΜΚΑ,  ένα τυπικό έργο ΜΚΑ θα περιελάμβανε δύο πορείες: ζήτησης - παροχής. 
Από τη μια πλευρά είναι η ζήτηση για ΒΜΕ από τις βιομηχανοποιημένες χώρες που 
έχουν δεσμευτεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο, ενώ από την άλλη πλευρά 
βρίσκονται οι τεχνολογικές ανάγκες για αειφόρο ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων 
χωρών.  Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι η διαδικασία διεκπεραίωσης 
έργων ΜΚΑ διαμορφώνεται και οδηγείται από τη ζήτηση για αγορά ΒΜΕ και ότι 
οι αναπτυσσόμενες χώρες που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλης κλίμακας έργα 
που αποδίδουν πολλές ΒΜΕ και διαθέτουν ένα καλά εξοπλισμένο ίδρυμα DNA είναι 
ικανές να φιλοξενήσουν τα περισσότερα έργα. Μια ΤΝΑ θα μπορούσε να είναι ένα 
εργαλείο που θα βοηθούσε τις αναπτυσσόμενες χώρες στη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης για τις προτεραιότητες στις ενεργειακές υπηρεσίες και 
για την εύρεση των κατάλληλων τεχνολογιών αναφορικά με αυτές. Σε συνδυασμό 
με τη χαρτογράφηση της αγοράς, αυτή τελικά η διαδικασία θα μπορούσε να 
βοηθήσει τις χώρες που μπορεί να μην αντιπροσωπεύονται επαρκώς στη 
διαδικασία διεκπεραίωσης έργων ΜΚΑ, ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές 
για να φιλοξενήσουν έργα ΜΚΑ.
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Μια τέτοια 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, τέτοιες εκτενείς και επιμελημένες 
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 μια ΤΝΑ θα 
μπορούσε να έχει οδηγήσει σε διαφορετικά έργα με τις υψηλότερες συνεισφορές 
στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας υποδοχής.[24,25]

3 . 3 Η Μέθοδος Αποτίμηση Τεχνολογικών Αναγκών 
(Technology Needs Assessments - TNA)

Η UNFCCC (2006) παρουσιάζει ένα καθαρό παράδειγμα προετοιμασίας μιας ΤΝΑ με 
τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων. Όπως εξηγήθηκε και παραπάνω, η 
προσέγγιση αυτής της μελέτης ακολουθεί την κοινή λογική, από την άποψη ότι οι 
τοπικοί εμπειρογνώμονες απάντησαν στις ερωτήσεις εκτιμώντας τις τεχνολογικές 
ενεργειακές ανάγκες της δικής τους χώρας. Ωστόσο, η μελέτη προετοίμασε μια 
πιο εναρμονισμένη προσέγγιση ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στη μελέτη, 
αφού όλοι οι ειδικοί επιλέχθηκαν από ιδίου τύπου ομάδες και όλοι έλαβαν 
παρόμοια ερωτηματολόγια. Τέλος, η αναφορά της UNFCCC (2006) δεν καθορίζει 
τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ο ΜΚΑ στον καθορισμό των αναγκών και 
των μέτρων που αναγνωρίστηκαν από τις χώρες . Το τελευταίο είναι ο 
αντικειμενικός στόχος “κλειδί” αυτής της μελέτης. 
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Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω τα βασικά σημεία μιας μελέτης TNA είναι η 
αναγνώριση των τομέων ή υπηρεσιών “κλειδιών” και για αυτούς του τομείς/
υπηρεσίες αναγνωρίζονται οι τεχνολογίες που συμβάλλουν πιο πολύ στις 
ενεργειακές ανάγκες αλλά και τα εμπόδια που δύναται να παρουσιαστούν στην 
προσπάθεια εφαρμογής τους.  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μιας μελέτης TNA είναι 
ότι δίνει έμφαση στις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και λαμβάνει υπ’ όψιν τις 
γνώμες των ανθρώπων και των ιδρυμάτων των χωρών αυτών. Επίσης μια μελέτη 
TNA είναι κατάλληλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά την εκτίμηση και 
επιλογή έργων ΜΚΑ στην περιοχή τους.

Στη θεωρία υπάρχουν κάποιες πηγές που εξηγούν τα βήματα μιας μελέτης TNA. 
Για παράδειγμα, το UNDP μαζί με τον Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Οργανισμό 
(Global Environment Facility - GEF) και the Climate Technology Initiative (CTI) ετοίμασαν 
ένα εγχειρίδιο για “την εκτίμηση των τεχνολογικών αναγκών για το περιβάλλον”.
[26] Το εγχειρίδιο στοχεύει στη βοήθεια των χωρών για την εύρεση μεθόδων για 
τη διευκόλυνση μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συνείσφερε σε μια χαμηλή σε 
άνθρακα αειφόρο ενεργειακή οικονομία.  Το CTI επίσης δημοσίευσε τη δική του 
αναφορά με τίτλο “Methods for Climate Change Technology Transfer Needs Assessments 
and Implementing Activities”.[27] Άλλα μοντέλα TNA έχουν δημιουργηθεί από το 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment 
Programme - UNEP) και την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
(United Nations Commission Sustainable Development - UNCSD).[28]

Παρόλο που όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν τα βήματα και τα στοιχεία που 
αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν διαφορές ως αναφορά τα σημεία εκκίνησης 
της μελέτης και τη διαδοχή των φάσεων. Για παράδειγμα, το CTI μοντέλο αρχίζει 
αφού έχει επιλέξει ομάδα εμπειρογνωμόνων και έχει οργανώσει τη διαδικασία, 
καθιερώνοντας κριτήρια για τον καθορισμό προτεραιοτήτων μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, ακολουθούμενα από τον προσδιορισμό τομέων και υποκατηγοριών 
προτεραιότητας. Εντός αυτής της αγοράς τομέων συλλέγονται πληροφορίες 
(κίνητρα, δομή της οικονομίας, ενεργειακές εταιρείες κλπ. ) και ακολούθως 
επιλέγονται οι τεχνολογίες με υψηλή προτεραιότητα. Για αυτές τις τεχνολογίες 
διεξάγονται εκτιμήσεις για τα εμπόδια που ενδέχεται να παρουσιαστούν και 
προτείνονται δράσεις για να ξεπεραστούν. 

Το εγχειρίδιο του UNDP για την TNA αρχίζει με εκτίμηση των τομέων που 
επηρεάζονται από την άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 
Μερικά παραδείγματα τομέων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο είναι η 
ενεργειακή παραγωγή και διανομή,  οι μεταφορές, η βιομηχανία βιώσιμων 
τεχνολογιών, ο κτηριακός τομέας και ο τομέας υγείας. Το εγχειρίδιο προτείνει οι 
τομείς υψηλής προτεραιότητας να επιλέγονται με βάση τις πληροφορίες στις 
αναφορές εκτιμήσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), οι οποίες παρουσιάζουν τις 
πιθανές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή σε κάθε τομέα κατά περιοχή και 
εντοπίζουν ενδεχόμενες τεχνολογικές εναλλακτικές. Εντός των τομέων υψηλής 
προτεραιότητας, εκτιμώνται τεχνολογίες με βάση κριτήρια όπως: πλεονεκτήματα 
ανάπτυξης,  μείωση καταστροφής του περιβάλλοντος, κοινωνική αποδεκτότητα 
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και καταλληλότητα για τις συνθήκες της χώρας,  σχετικότητα και συνάφεια με 
την κλιματική αλλαγή (μειώσεις εκπομπών GHG και δεξαμενή δυναμικού), 
δυνατότητες της αγοράς (κόστη ,  εμπορική διαθεσιμότητα , δυνατότητα 
αντιγραφής και δυναμικό αξιοποίησης στη χώρα) , προοπτική εφαρμογής 
παρεμβατικής πολιτικής για τη βελτίωση ανάληψης τεχνολογικών έργων μέσω 
της κοστολόγησης και της επ ιβολής κανόνων και π εριορισμών . Έπ ειτα 
αναγνωρίζονται τα πιθανά εμπόδια εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών υψηλής 
προτεραιότητας, όπως θεσμικά και νομικά κωλύματα, αλλοιώσεις της αγοράς, 
αντιμαχόμενα κίνητρα, περιορισμένη πρόσβαση στο κεφάλαιο, κλπ.. Τέλος, 
δεδομένων αυτών των εμποδίων, προτείνονται πολιτικές δράσης.

Τα μοντέλα UNEP και UNCSD για την εκτίμηση των τεχνολογιών διαφέρουν από τα 
μοντέλα που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο ότι το UNEP μοντέλο υποθέτει μια 
τεχνολογία σαν σημείο εκκίνησης και εξετάζει τους λόγους που την καθιστούν 
ικανή να εφαρμοστεί καθώς και πιθανές εναλλακτικές αυτής. Ακολούθως το 
μοντέλο ερευνά την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας αναφορικά π. χ. με τα 
υλικά και τα απόβλητα,  τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις επιδράσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια και στο κοινωνικό όφελος. Έπειτα αναγνωρίζονται οι 
υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων στη διαδικασία εφαρμογής της 
τεχνολογίας και ερευνάται η διαδικασία αυτή καθαυτή.  Η προσέγγιση εντοπισμού 
στόχων και τομέων πριν την επιλογή τεχνολογιών υψηλής προτεραιότητας είναι 
λιγότερο σημαίνουσα.

Στο τελευταίο παράδειγμα που δίνεται σε αυτή τη γενική επισκόπηση, στο μοντέλο 
της UNCSD για την TNA, το πρώτο βήμα είναι η εκτίμηση των αναγκών σε 
δημιουργία υποδομής στη χώρα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ακολουθούμενη 
από την εφαρμογή των δράσεων υψηλής προτεραιότητας στη δημιουργία 
υποδομής, συμπεριλαμβανομένων και του καθορισμού και της εφαρμογής έργων 
μεταφοράς τεχνογνωσίας αειφόρου ανάπτυξης. Για ολόκληρο το μοντέλο 
προβλέπ εται ένας διάλογος μεταξύ των εθνικών εμπ ειρογνωμόνων , των 
κυβερνήσεων και των οικονομικών ιδρυμάτων.

Ακολουθεί μια θεωρητική προσέγγιση εφαρμογής μιας μελέτης ΤΝΑ βασισμένη 
στην ENTTRANS1 μελέτη που διεξήχθει σε πέντε χώρες (Χιλή, Κένυα, Κίνα, Ισραήλ 
και Ταϋλάνδη).
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Πίνακας 3.2: Βασική Δομή της ΤΝΑ βασισμένη σε θεωρητική εκτίμηση

Ευνοϊκό 
Περιβάλλον

• Επιλογή εμπειρογνωμόνων
• Χρηματοδότηση της διαδικασίας διεξαγωγής της ΤΝΑ
• Επικοινωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων: διμερώς ή 

μέσω εργαστηρίων
• Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού

Επιλογή 
Περιοχής 
Μελέτης

• Άμβλυνση ή Προσαρμογή ή και τα δύο
• Τομείς (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία, διαχείριση 

αποβλήτων, γεωργία, κτηριακός τομέας)
• Εντός αυτών των τομέων, υποκατηγορίες και ενεργειακές 

υπηρεσίες (π.χ. ενέργεια για τις αστικές κοινωνίες, 
ενέργεια για τις αγροτικές κοινωνίες, ψύξη στα 
νοσοκομεία, ψύξη στα κτήρια, μαγείρεμα, κλπ.)

Κριτήρια 
Επιλογής 
Κατάλληλων 
Τεχνολογιών

• Πώς μια τεχνολογία θα ήταν ιδανική για την στήριξη των 
περιοχών υψηλής προτεραιότητας μιας χώρας, των 
τομέων της και/ή των υποκατηγοριών αυτών, και των 
υπηρεσιών της, ταυτόχρονα με βλέψεις μεσοπρόθεσμα 
αλλά και στο απώτερο μέλλον;

• Η συνεισφορά μιας τεχνολογίας στην αειφόρο ανάπτυξη 
της χώρας: οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
συνεισφορά.

Δυνατότητα 
Εφαρμογής 
της 
Τεχνολογίας 
στη Χώρα

• Αναγνώριση των εμποδίων στην εφαρμογή μιας 
τεχνολογίας σε μια χώρα

• Εντοπισμός λύσεων για την αποφυγή των εμποδίων

Ενδυνάμωση 
και 
Εκπαίδευση 
του 
Προσωπικού

• Βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εμπειρογνωμόνων και διοργανώνοντας εκστρατείες 
πληροφόρησης στα ΜΜΕ, μπορεί να αυξηθεί η συναίσθηση 
και η συνειδητοποίηση των προτεραιοτήτων και των 
αναγκών

• Δημιουργώντας δίκτυα και ιδρύματα αγοράς, η εφαρμογή 
μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί να αντιγραφεί και 
το γενικότερο κλίμα γύρω από τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
στη χώρα να βελτιωθεί

Δημιουργία 
Χαρτοφυλα-
κίου για τα 
Έργα

• Υποστηρίζοντας την εφαρμογή των τεχνολογιών υψηλής 
προτεραιότητας, τα έργα μπορούν να αποδείξουν τη 
λειτουργία των τεχνολογιών στη χώρα. 

• Εύρεση οικονομικών πηγών για αυτά τα έργα. 
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Οι εμπειρογνώμονες που επιλέχθηκαν από τις 5 χώρες που έλαβαν μέρος στην 
μελέτη, προέρχονται από τις ακόλουθες ομάδες που είναι υπεύθυνες ή έχουν 
άμεση σχέση με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές στις χώρες τους: 

✓ Κυβερνητικοί αξιωματούχοι (συμπ εριλαμβανομένων των τοπ ικών 
κυβερνήσεων) με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης και 
επιβολής κανονισμών,  της ενδυνάμωσης του τομέα της βιομηχανίας και των 
ξένων και εμπορικών επενδύσεων, 

✓ Σύμβουλοι,
✓ ΜΚΟ που ασχολούνται με την ενέργεια και το περιβάλλον,
✓ Ενεργειακές Υπηρεσίες, που σχετίζονται με την κυβέρνηση και ασχολούνται 

με την εφαρμογή των μεθόδων δράσης,
✓ Βιομηχανικές Αλυσίδες Εταιρειών Παροχής Ενέργειας,
✓ Βιομηχανικοί Όμιλοι,
✓ Διεθνείς Οργανώσεις Δωρητών,
✓ Τοπικές (grassroots) Οργανώσεις,
✓ Καταναλωτικές Ομάδες,
✓ Ακαδημαϊκές Οργανώσεις, βιομηχανικές οργανώσεις έρευνας και ανάπτυξης 

(research and development - R&D).

Η μελέτη εστίασε μόνο σε μεθόδους και δράσεις άμβλυνσης, δεδομένου ότι τα 
όρια αρμοδιότητας για τη μελέτη στένευαν το πεδίο δράσης για αποκέντρωση 
των ενεργειακών συστημάτων, για τη βελτιωμένη αποδοτικότητα της μεταβολής 
των καυσίμων,  για τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Εντός αυτών των 
περιοχών έρευνας, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία υποκατηγοριών και ενεργειακών 
υπηρεσιών όπως: 

✓ Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές,
✓ Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική παραγωγή,
✓ Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, τόσο στις αγροτικές όσο 

και στις αστικές κοινωνίες,
✓ Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς εξυπηρέτησης,
✓ Παροχή θερμότητας στη βιομηχανία,
✓ Παροχή θερμότητας στον οικιακό τομέα,
✓ Παροχή θερμότητας στους τομείς εξυπηρέτησης,
✓ Ενέργεια για σκοπούς ψύξης (π.χ. για φάρμακα),
✓ Αποδοτικός σχεδιασμός κτηρίων,
✓ Ενέργεια για οικιακούς σκοπούς (μαγείρεμα),
✓ Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν ως κοινό ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν από 
τεχνολογίες που αντικαθιστούν τα διοικητικά συγκεντρωμένα συστήματα από 
αποκεντρωμένα ή που αντικαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα με ΑΠΕ ή που 
αντικαθιστούν ένα ορυκτό καύσιμο με άλλο ίδιας κατηγορίας αλλά με 
χαμηλότερο περιεχόμενο σε άνθρακα. Η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα 
μπορεί να συνδεθεί με κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες, συγκεκριμένα όταν το CO2 
μπορεί να δεσμευτεί κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας,  όπως στην 
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περίπτωση αντικατάστασης της συμβατικής διαδικασίας κονιορτοποίησης του 
γαιάνθρακα με καθαρότερες βασισμένες στον άνθρακα τεχνολογίες που 
εξυπηρετούν τη δέσμευση του CO2. Ο τομέας των μεταφορών δεν συμπεριλήφθηκε 
αρχικά στη λίστα των τεχνολογιών αλλά στις διμερείς συνεντεύξεις αρκετοί 
εμπειρογνώμονες πρόσθεσαν αυτή την υπηρεσία στη λίστα, τονίζοντας την 
προοπτική για αντικατάσταση των καυσίμων που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται 
στον τομέα των μεταφόρων, με νέων φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Η επιλογή τεχνολογιών αειφόρου ανάπτυξης στην ENTTRANS [29], που θα 
μπορούσαν να είναι εφαρμόσιμες στην εκάστοτε χώρα είναι αρκετά μεγάλη, 
ανάμεσα σε μια γκάμα διεθνών βιβλιογραφικών πηγών [30]. Συνεπώς, κάθε 
εταίρος που έλαβε μέρος στη μελέτη αυτή διέγραψε τις τεχνολογίες που δεν 
μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα του (π.χ. η δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα αν δεν υπάρχει κατάλληλος υδροφόρος ορίζοντας ή φυσική ή τεχνητή 
λίμνη για την αποθήκευση του δεσμευμένου CO2). Η λίστα συμπεριλήφθηκε στο 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τις διμερείς συνεντεύξεις των ειδικών 
εμπειρογνωμόνων (βλέπε παρακάτω).
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Πίνακας 3.3: Βιώσιμες, Χαμηλού-άνθρακα Τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για την 
ENTTRANS Μελέτη

Ενεργειακή 
Υπηρεσία

Τεχνολογία

Παραγωγή 
Ενέργειας

Αντικατάσταση καυσίμων:άνθρακα σε φυσικό αέριο

Καύση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
Αεριοποίηση βιομάζας
Ενεργειακοί πύργοι
Γεωθερμική ηλεκτρική παραγωγή
Υδροηλεκτρική (φράγματα)
Μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εργοστάσια
Υδροηλεκτρικά εργοστάσια που εκμεταλλεύονται τη φυσιολογική ροή των ποταμών 
για τη λειτουργία του στροβίλου χωρίς την προηγούμενη αποθήκευση ποσότητας 
νερού
Υδρογόνο
Ενέργεια από τον ωκεανό, την παλίρροια και τα κύματα

Ηλιακά φανάρια
Ηλιακά φωτοβολταϊκά
Αιολική Ενέργεια
Μικρές μονάδες συμπαραγωγής
Supercritical Pulverized Clean Coal Plant (SCPC) για την παραγωγή ισχύος
Εργοστάσια συνδυασμένου κύκλου ολοκληρωμένης αεριοποίησης άνθρακα
Βασισμένες στο πετρέλαιο συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και 
ατμού 
Ηλιακοί Συσσωρευτές
Υβριδική Τεχνολογία

Βιοαέριο για μαγείρεμα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Θέρμανση Καύση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
Μικρές μονάδες συμπαραγωγής
Αντλίες θερμότητας για ψύξη/θέρμανση εσωτερικού χώρου και θέρμανση νερού
Συστήματα δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας για χρήσεις όπως ζέσταμα νερού 

Παραγωγή ξυλοκάρβουνου για μαγείρεμα και θέρμανση
Μαγείρεμα Βελτιωμένες εστίες μαγειρέματος

Εστίες μαγειρέματος βασισμένες στη χρήση αιθανόλης/μεθανόλης και στην 
αεριοποίηση βιομάζας
Υγροποιημένο φυσικό αέριο και υγροποιημένο αέριο προερχόμενο από ακάθαρτο 
πετρέλαιο για τα νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους μαγειρικής
Ηλιακές εστίες μαγειρέματος
Παραγωγή ξυλοκάρβουνου για μαγείρεμα και θέρμανση
Βιοαέριο για μαγείρεμα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ψύξη Συστήματα δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τροφοδότηση συσκευών ψύξης 
και υβριδικά συστήματα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού
Αντλίες θερμότητας για ψύξη/θέρμανση εσωτερικού χώρου και θέρμανση νερού

Ενεργειακή 
Επάρκεια

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
Συστήματα δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τροφοδότηση συσκευών ψύξης 
και υβριδικά συστήματα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και στη βιομηχανία τροφίμων
Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία τσιμέντου
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Διαχείριση 
Στερεών 
Αποβλήτων

Δέσμευση μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής

Καύση των δημοτικών στερεών αποβλήτων
Αεριοποίηση των δημοτικών στερεών αποβλήτων

Μεταφορές Υγρά βιο-καύσιμα στον τομέα των μεταφορών
Δέσμευση 
Μεθανίου

Μεθάνιο από την εξόρυξη λιθανθρακοφόρων κοιτάσματων ή από ανθρακωρυχεία

Δέσμευση 
CO2

Τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα και αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ανάκτησης πετρελαίου ή αερίου

Το ερωτηματολόγιο στόχευε στην ανακάλυψη των πλεονεκτημάτων αειφόρου 
ανάπτυξης που οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι αναγκαία για τη χώρα τους, και 
δεδομένου του αντικειμενικού στόχου του ΜΚΑ για μείωση των εκπομπών GHGs 
κατά το μέγιστο βαθμό και της συνεισφοράς του στην αειφόρο ανάπτυξη, στον 
εντοπισμό τεχνολογιών που θεωρούνται κατάλληλες για τη χώρα τους. Αρχικά το 
ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από πέντε ερωτήσεις σχετικές με:

1. Ενεργειακές ανάγκες και υπηρεσίες,
2. Τεχνολογική καταλληλότητα,
3. Πλεονεκτήματα αειφόρου ανάπτυξης που προκύπτουν από τις επιλεγμένες 

τεχνολογίες (από το 2),
4. Εμπόδια εφαρμογής για τις επιλεγμένες τεχνολογίες (από το 2) και τρόποι 

προσπέλασής τους,
5. Ρόλος του ΜΚΑ στο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Η δύναμη της προσέγγισης είναι ότι οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να 
συζητήσουν σε βάθος με τους εμπ ειρονώμονες “κλειδιά ” , μέσω των 
συνεντεύξεων. Ως εκ τούτου,  η προσέγγιση επιτρέπει την αποκάλυψη της 
καλύτερης διαθέσιμης γνώσης για τις ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα 
και της αλυσίδας εφαρμογής σε κάθε χώρα.

Ο ΜΚΑ θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να στηρίξει τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσόμενες χώρες. Βασισμένοι στην 
πρόσεγγιση που διαμορφώνεται από την αναφορά της Χαρτογράφησης της 
Αγοράς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι χώρες μπορούν να βελτιώσουν το 
επ ενδυτικό κλίμα για νέες τεχνολογίες μέσω τέτοιου είδους ενεργειών : 
απομακρύνοντας πολιτικές αστάθειας ( π .χ . φορολογούμενες τεχνολογίες 
αειφόρου ανάπτυξης και επ ιδοτούμενη χρήση τεχνολογιών μη αειφόρου 
ανάπτυξης), μετατρέποντας τα συστήματα παραχώρησης αδειών λιγότερο 
πολύπλοκα, μειώνοντας τη γραφειοκρατία των δασμών, αποσαφηνίζοντας τα 
περουσιακά δικαιώματα και ενισχύοντας την άμεση επιβολή του νόμου. Την ίδια 
στιγμή, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τέτοιες βελτιώσεις στις αλυσίδες 
παραγωγής δε θα μετατρέψουν αυτόματα σε εφικτή τη μεταφορά τεχνογνωσίας, 
αφού υπάρχει πιθανότητα να παραμένουν ανεπάρκειες που μια χώρα δεν είναι 
ικανή να απομακρύνει από μόνη της. Για παράδειγμα,  μπορεί να εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν προβλήματα που αφορούν απαιτούμενες εισαγόμενες 
χρηματοδοτήσεις και κατάλληλα εγκαταστημένες τεχνολογίες , εκπαίδευση 
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εργαζομένων για να διαχειρίζονται και να διατηρούν την αειφόρο λειτουργία, 
συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών εξαρτημάτων.

Ο ΜΚΑ θα μπορούσε να παίξει έναν υποστηρικτικό ρόλο, αφού επιτρέπει 
επιπρόσθετα έσοδα για τους συμμετέχοντες στο έργο, προερχόμενα από τη μείωση 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κάποιου έργου (το οποίο θα μπορούσε να 
αυξήσει τη φερεγγυότητα της επένδυσης έτσι ώστε π.χ. οι τράπεζες να είναι 
περισσότερο πρόθυμες να παρέχουν δάνεια) ή εάν ένα έργο παρείχε ένα κομμάτι 
εκπαίδευσης για τους τοπικούς εργαζομένους, κλπ. Επίσης, ο ΜΚΑ θα μπορούσε να 
παρέχει ευκαιρίες για να αποδειχθεί η λειτουργία μιας τεχνολογίας και να 
διευκολύνει την εισαγωγή της στην οικονομία της χώρας υποδοχής από 
μεσοπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Μέσω αυτής της οδού, οι χώρες 
υποδοχής θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ΜΚΑ σαν ένα στρατηγικό 
εργαλείο για να στηριχτεί η αειφόρος ανάπτυξη.  Η συμμετοχική εκτίμηση του 
έργου ENTTRANS στοχεύει στην βοήθεια των εμπειρογνωμόνων της χώρας 
υποδοχής σε αυτή τη διαδικασία.

3.4 Παράδειγμα της Μεθόδου Αποτίμησης Τεχνολογικών 
Αναγκών
Ένα παράδειγμα εργασίας ΤΝΑ σε αναπτυσσόμενες χώρες δόθηκε από την 
“Συνθετική Αναφορά στις Τεχνολογικές Ανάγκες που αναγνωρίστηκαν από Μέρη 
που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I στο Συνέδριο” της UNFCCC (“Synthesis 
Report on Technology Needs identified by Parties not Included in Annex I to the 
Convention”) στο Επικουρικό Σώμα για Επιστημονικές και Τεχνολογικές Συμβουλές 
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice - SBSTA), που παρουσιάστηκε 
στην εικοστή τέταρτη συνεδρία της, το 2006.[31] Η αναφορά βασίστηκε στις 
ΤΝΑς που ανέλαβαν να συντάξουν 2 3 χώρες που δεν είναι Μέρη του 
Παραρτήματος I (Αφρική: 8, Ασία και Ειρηνικός1: 6, Λατινική Αμερική και 
Καραϊβική: 6 και Ευρώπη: 3) και σε 26 αρχικές Εθνικές Διαβιβάσεις (National 
Communications) στη UNFCCC από ανεπτυγμένες χώρες Μέρη του Παραρτήματος I. 
Τα περισσότερα από τα Μέρη (92%) υπέδειξαν ότι οι ενεργειακές τους 
προτεραιότητες συγκεντρώνονται στον τομέα της ενέργειας (κυρίως στις ΑΠΕ, 
στη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και στη διαχείριση της 
ζήτησης)· 79% των χωρών συμπεριέλαβαν επίσης και τεχνολογίες σχετικές με τον 
τομέα της βιομηχανίας στη λίστα προτεραιοτήτων· περίπου το ένα τρίτο των 
χωρών ενέταξαν και τον τομέα των μεταφορών στις εκτιμήσεις τους. 

Οι ακόλουθες χώρες υπέβαλαν ΤΝΑς στην UNFCCC: η Χιλή, η Κίνα και η Κένυα. Οι 
χώρες έλαβαν υποδείξεις για τα βήματα που θα ακολουθήσουν για τη διενέργεια 
των ΤΝΑς.  Τα βήματα που ακολουθήθηκαν από την Κένυα, τη Χιλή και την Κίνα 
στο πλαίσιο της αναφοράς παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4.
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Πίνακας 3.4: Γενική Επισκόπηση της Διαδικασίας που ακολουθήθηκε από την 
Χιλή, την Κίνα και την Κένυα, στη σύνταξη των ΤΝΑς για το SBSTA - 24

Κένυα Κίνα Χιλή

Επιλογή Περιοχής Μελέτης (άμβλυνση 
ή προσαρμογή)

X X X

Διεξαγωγή Αρχικής Αξιολόγησης X X X

Καθορισμός Κριτηρίων για την 
Διαβάθμιση των Τεχνολογικών 
Αναγκών

X X X

Επιλογή Τομέων “Κλειδιών” (π.χ. 
ενέργεια, μεταφορές, LULUCF1, 
γεωργία, διαχείριση αποβλήτων, 
βιομηχανία)

X X X

Καθορισμός Τεχνολογικών 
Προτεραιοτήτων 

X X X

Αναγνώριση Εμποδίων στην 
Εφαρμογή των Τεχνολογιών

X X X

Εύρεση Μέτρων για την Υπερπήδηση 
των Εμποδίων

X X X

Αναγνώριση των Αναγκών 
Ενδυνάμωσης και Εκπαίδευσης του 
Προσωπικού

X

Περιγραφή της Συμμετοχής των 
Εμπειρογνωμόνων

X X

Εντοπισμός των Επόμενων Βημάτων X X

Προτάσεις Έργων (για την εφαρμογή 
των καταλληλότερων τεχνολογιών)

x x

1 LULUCF: Land use, land-use change & forestry  (αξιοποίηση της γης, αλλαγή του τρόπου αξιοποίησης 
της γης και δασοκαλλιέργεια)
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Πίνακας 3.5: Περιοχές Μελέτης & Τομείς “Κλειδιά” που καλύπτονται από τις 
Αναφορές των ΤΝΑς (περίληψη των αναφορών ΤΝΑ SBSTA - 24)

Κένυα Κίνα Χιλή

Ενέργεια x x x

Μεταφορές x

LULUCF x

Γεωργία x

Διαχείριση 
Αποβλήτων

x

Βιομηχανία x x x

Δυναμικό 
Προσαρμογής

Σχόλια που 
διατυπώθηκαν στην 
Αναφορά SBSTA

• Ο περισσότερος 
πληθυσμός είναι 
αγροτικός και η 
γεωργία η κύρια 
οικονομική 
δραστηριότητα

• Η Κένυα είναι 
καθαρή δεξαμενή 
των GHGs επειδή 
οι εκπομπές από 
τη χρήση των 
ορυκτών 
καυσίμων 
εξισσοροπούνται 
από την 
αναγέννηση των 
δασών

• Στο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα δεν 
περιλαμβάνονται 
στρατηγικές 
αειφόρου 
ανάπτυξης αλλά 
θέματα για την 
κλιματική 
αλλαγή

• Ο γαιάνθρακας 
είναι το κύριο 
καύσιμο στην 
παραγωγή 
ενέργειας

• Οι 
εμπειρογνώμονες 
αναφέρθηκαν, 
ονοματίστηκαν 
και περιγράφηκε 
ο ρόλος τους 
στην αναφορά 
ΤΝΑ (κυρίως οι 
ειδικοί που 
προέρχονται από 
το κράτος)

• Αναφέρθηκε 
μεγάλος 
κατάλογος 
εμποδίων

• Κεντρική 
Θέρμανση ως 
πρωταρχικής 
σημασίας 
υπηρεσία

• Κανένας ειδικός 
δεν 
αναγνωρίστηκε/
ονοματίστηκε 
στην ΤΝΑ 
αναφορά

• Εμπόδια: 
οικονομικά/
τεχνικά
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Πίνακας 3.6: Συνήθη Χρησιμοποιούμενα Κριτήρια για την Ταξινόμηση των 
Τεχνολογικών Αναγκών της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Κένυα Κίνα Χιλή

• Πλεονεκτήματα Ανάπτυξης

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας x x

Υγεία x

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων x x

Ορθολογική Χρήση των Τοπικών Φυσικών 
Πόρων

x x

Βελτίωση της Υγείας

Ασφάλεια στη Διατροφή

Ενδυνάμωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Ισότητα των Φύλων

Κοινωνικο-οικονομική σημασίας x

• Κλιματική Αλλαγή

Μείωση των GHGs x x

Διατήρηση των Δεξαμενών

Προοπτικές Προσαρμογής (Adaptation potential)

• Οικονομικά Κριτήρια

Επενδυτικά Κόστη x x

Κόστη Συντήρησης

Διάρκεια Ζωής της Επένδυσης x

Δυνατότητα Αντιγραφής x x

Κοινωνική Αποδοχή x

• Περιβαλλοντική Προστασία

Ελάχιστες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Μείωση της Μόλυνσης x

Ανάκτηση των Φυσικών Πηγών Νερού

Προοπτικές εκ νέου Χρησιμοποίησης και 
Ανακύκλωσης
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Αναφορικά με τις τεχνολογικές επιλογές που προσδιορίστηκαν στις εκτιμήσεις 
των τεχνολογικών αναγκών, οι χώρες που διενήργησαν μια ΤΝΑ για την SBSTA 
αναφορά αναγνώρισαν γενικά, ότι οι τωρινά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 
στους τομείς παραγωγής ενέργειας, μεταφορών και βιομηχανικής παραγωγής 
είναι “γενικά ξεπερασμένες και αντιπαραγωγικές και ότι θα επωφελούνταν 
αρκετά αν είχαν πρόσβαση σε αποδοτικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σε 
άλλες χώρες.”[32] Συγκεκριμένες ενεργειακές τεχνολογίες υψηλής προτεραιότητας 
που αναφέρθηκαν από τις χώρες ήταν οι τεχνολογίες ΑΠΕ, η συμπαραγωγή, μέτρα 
για τη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας και εξελιγμένες τεχνολογίες καύσης των 
ορυκτών καυσίμων ή αεριοποίησής τους. Ανάμεσα στις άλλες χώρες, η Χιλή και η 
Κένυα ανέφεραν τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια ως τεχνολογία υψηλής 
προτεραιότητας. Η Κένυα επίσης ανέφερε την ανάγκη για τη διαχείριση της 
ζήτησης ενέργειας, κυρίως στον τομέα του φωτισμού για εμπορικούς σκοπούς 
και της ψύξης. Η Κίνα αναγνώρισε την έντονη προτίμησή της για τεχνολογίες 
ορυκτών καυσίμων και βελτίωσης της αλυσίδας παροχής, όπως η προπαρασκευή 
των καυσίμων και ο έλεγχος των διαφευγόντων αερίων. Η Χιλή ανέφερε επίσης 
ως σημαντική τεχνολογία τους εξελιγμένους φούρνους και σόμπες (που κάνουν 
χρήση ξυλοκάρβουνου , βιομάζας , υγροποιημένου αερίου από ακάθαρτο 
πετρέλαιο) . Στην παραγωγή τσιμέντου, η Κένυα ανέφερε την ανάγκη να 
αντικατασταθούν οι τεχνολογίες παραγωγής υγρού τσιμέντου με τις περισσότερο 
αποδοτικές παραγωγής ξηρού τσιμέντου. Στις μεταφορές, η Κίνα διατύπωσε την 
ανάγκη για βελτίωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς 
(δημιουργία περισσότερων διτκύων σιδηροδρόμων και χρήση άλλων μέσων 
μεταφοράς).

Αναφορικά με τα εμπόδια στη μεταφορά τεχνογνωσίας, η Χιλή ανέφερε κυρίως 
οικονομικά / βασισμένα στην αγορά και τεχνικά εμπόδια. Η Κένυα ανέφερε 
ανεπάρκεια στην υποδομή της αγοράς (π.χ. έλλειψη οικονομικών αποθεμάτων, 
έλλειψη κινήτρων,  αναντιστοιχία τιμών, επιχορηγήσεων και δασμών), ελλιπή 
ενημέρωση για τις τεχνολογίες, αντιφατικότητα στους κανονισμούς και τη 
νομοθεσία, θεσμικούς περιορισμούς και τεχνικά προβλήματα ως εμπόδια στην 
εφαρμογή των τεχνολογιών στη χώρα. Η Κίνα ανέφερε τα ίδια ακριβώς εμπόδια 
με την Κένυα,  αλλά προσέθεσε και την έλλειψη εκπδαιδευμένου προσωπικού για τη 
λειτουργία και συντήρηση των νέων τεχνολογιών. 

Στο σύνολο των μέτρων που προτάθηκαν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα, τα 
ρυθμιστκά μέτρα θεωρήθηκαν ως τα καταλληλότερα από όλες τις χώρες που δεν 
είναι Μέρη του Παραρτήματος I και που έλαβαν μέρος στη διατύπωση των 
εκτιμήσεων για τις τεχνολογικές ανάγκες της χώρας τους (περίπου το 80% των 
αναφορών από τις ΤΝΑ ανέφεραν αυτή τη λύση),  και ακολούθως προτάθηκε η 
λήψη μεθοδευμένων μέτρων, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των ειδικών 
εμπειρογνωμόνων (70%), η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών αγοράς 
για τις νέες τεχνολογίες (70%), η λήψη τεχνικών και θεσμικών μέτρων (και τα δύο 
με ποσοστό γύρω στο 55%), η τεχνική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού 
(45%) και η βελτίωση της υποδομής (25%).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Προτεινόμενη Μεθοδολογία

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 π εριορισμών .  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 π εριγράφονται τα έξι στάδια της 
μεθοδολογίας που οδηγούν στον εντοπ ισμό των κατάλληλων βιώσιμων 
ενεργειακών επενδύσεων μέσω του ΜΚΑ σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Τα 
προτεινόμενα στάδια της μεθοδολογίας παρατίθενται συνοπτικά στο παρακάτω 
σχήμα.
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Στάδιο 2ο

Μελέτη του Προφίλ ΜΚΑ της Χώρας

Στάδιο 3ο

Ανάπτυξη Κατάλληλων Ερωτηματολογίων (για 

τη διενέργεια συνεντεύξεων)

Στάδιο 4ο

Επιλογή Εμπειρογνωμόνων & Διενέργεια 

Συνεντεύξεων

Στάδιο 5ο

Ανάλυση των Ερωτηματολογίων

Στάδιο 6ο

Εξαγωγή Συμπερασμάτων

Στάδιο 1ο

Περιγραφή της Χώρας Υποδοχής
Ενεργειακή κατάσταση, τύπος οικονομίας κλπ.

Σχήμα 4.1: Η Προτεινόμενη Μεθοδολογία
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Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί ένα αρκετά καλό εργαλείο για την 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 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, ενώ παράλληλα επιλέγονται 
ενεργειακά βιώσιμες τεχνολογίες με τη χρήση ενός ειδικά προσαρμοσμένου 
ερωτηματολογίου, βάση των ενεργειακών αναγκών της χώρας που έχουν 
καταδειχθεί μέσα από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους 
εμπειρογνώμονες της εκάστοτε χώρας. Θέματα που εξετάζονται στο πρώτο 
στάδιο 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 , οι 
χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας ανά τομέα, η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα, 
οι ενεργειακές προτεραιότητες της χώρας και οι εκπομπές ανά τομέα παραγωγής 
ενέργειας. Στο δεύτερο στάδιο, παρουσιάζεται το προφίλ ΜΚΑ της χώρας, τι 
είδους και πόσα έργα ΜΚΑ εφαρμόζονται αυτή την περίοδο στη χώρα, ποιες 
διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να εγκριθεί ένα έργο στη συγκεκριμένη 
χώρα, ποιοι φορείς και ποιες επιτροπές έχουν δημιουργηθεί για να ελέγχουν όλες 
τις διαδικασίες γύρω από το ΜΚΑ. Στο τρίτο στάδιο, γίνεται η ανάπτυξη 
κατάλληλων ερωτηματολογίων που σκοπό έχουν να αποδώσουν με τον πιο 
παραστατικό και αντιπροσωπ ευτικό τρόπο τις ενεργειακές ανάγκες και 
προτεραιότητες της χώρας αλλά και τις καταλληλότερες τεχνολογίες που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε το όφελος από ένα έργο ΜΚΑ να είναι το 
μέγιστο δυνατό . Στο τέταρτο στάδιο , οι συνεντεύξεις με τοπ ικούς 
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 την 
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 τους και καταλήγοντας σε μέτρα που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη για μείωση των 
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εκπομπών, καθώς και το στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη.  Σαν πέμπτο στάδιο, 
προτείνεται η ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων για να 
εντοπιστούν και να εξηγηθούν οι απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων με βάση την 
ιδιότητά τους, τη σχετικότητά τους με το αντικείμενο και τον τρόπο προσέγγισης 
που εφάρμοσαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 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. 

4.2.1 Στάδιο 1ο: Ολοκληρωμένη Περιγραφή Χώρας Υποδοχής

Στο στάδιο αυτό της μεθοδολογίας, πραγματοποιείται συλλογή πληροφοριών της 
υπό εξέταση χώρας, καθώς και μια απεικόνιση της παρούσας κατάστασης της 
χώρας.  Συγκεκριμένα παρουσιάζεται αναλυτικά η εξάρτηση της χώρας από τα 
ορυκτά καύσιμα και τα αποθέματά της σε αυτά, η εγκατεστημένη ηλεκτρική 
ισχύς, αλλά και η 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 GHGs ανά τομέα παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, παρουσιάζονται 
στοιχεία για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

4.2.2 Στάδιο 2ο: Μελέτη και Παρουσίαση του Προφίλ ΜΚΑ της Χώρας 

Στο στάδιο αυτό της μεθοδολογίας, πραγματοποιείται μια αναλυτική περιγραφή 
του προφίλ MKA της υπό εξέταση χώρας, καθώς και μια απεικόνιση της παρούσας 
κατάστασης της χώρας ως αναφορά τα έργα ΜΚΑ που πραγματοποιούνται αλλά 
και ο γενικότερος χάρτης που παρουσιάζει τη φάση στην οποία βρίσκονται τα 
υποβαλλόμενα για επικύρωση έργα. Επίσης παρουσιάζονται οι εθνικοί φορείς και 
επιτροπές που έχουν συσταθεί για την αξιολόγηση και το συντονισμό των έργων 
ΜΚΑ. 

4.2.3 Στάδιο 3ο: Ανάπτυξη Κατάλληλων Ερωτηματολογίων 

Σε αυτό το στάδιο διαμορφώνεται το ερωτηματολόγιο που θα δοθεί στους 
εμπειρογνώμονες της ενεργειακής αγοράς της εκάστοτε χώρας για συμπλήρωση. 
Το κατάλληλα προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο, 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 την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρατίθεται στο 
Παράρτημα Α και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

✓ Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών για το άμεσο διάστημα  
(μέχρι το 2012) στο μακροπρόθεσμο (2012-2020),

✓ Επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών και των 
προτεραιοτήτων της χώρας, 

✓ Οφέλη βιώσιμης ανάπτυξης από τις τεχνολογίες που επιλέχτηκαν.
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4.2.4 Στάδιο 4ο: Επιλογή Εμπειρογνωμόνων & Διενέργεια Συνεντεύξεων 

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 : (συμπεριλαμβανομένων των τοπ ικών κυβερνήσεων ) με 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης και επιβολής κανονισμών, 
της ενδυνάμωσης του τομέα της βιομηχανίας και των ξένων και εμπορικών 
επενδύσεων, μέλη Εθνικής Επιτροπής, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, σχετικά 
τμήματα Υπουργείων, κλπ.

✓ Σημαντικές βιομηχανικές & επιχειρηματικές ενώσεις: Εμπορικός τομέας, 
βιομηχανικός τομέας , εμπορικό επ ιμελητήριο , βιομηχανικές αλυσίδες 
εταιριών παροχής ενέργειας, βιομηχανικοί όμιλοι, κλπ.

✓ Διαχειριστές κεφαλαίων και χρηματοδοτικοί οργανισμοί : Παγκόσμια 
Τράπεζα, ΜΚΟ που ασχολούνται με την ενέργεια και το περιβάλλον, κλπ. 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους βασικούς παίχτες στον τομέα της χάραξης 
πολιτικής για προγράμματα ΜΚΑ. Αυτοί οι εκπρόσωποι αντιπροσωπεύουν 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 αφορά τις δημόσιες οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους 
κεντρικούς οικονομικούς τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και οι 
κατασκευές αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και τους πιθανούς επιχειρηματίες, που 
θα ασχοληθούν με έργα ΜΚΑ. Αυτοί οι τομείς είναι αρμόδιοι για το μεγαλύτερο 
μέρος της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας και έτσι έχουν τη δυνατότητα 
εξοικονόμησης ενέργειας.  Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τους πιθανούς χορηγούς 
για τη χρηματοδότηση και την επένδυση έργων ΜΚΑ.

4.2.5 Στάδιο 5ο: Ανάλυση των Ερωτηματολογίων 

Στο συγκεκριμένο στάδιο της μεθοδολογίας συλλέγονται τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια και αναλύονται τα δεδομένα που εξάγονται απ’ αυτά με βάση 
κάποια κριτήρια.  Για παράδειγμα το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες από τον 
τομέα της βιομηχανίας ενδέχεται να θεωρούν ως σημαντικότερη υπηρεσία την 
βελτίωση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο βιομηχανικό κλάδο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με μια πιο κριτική ματιά καθώς η ιδιότητα των ειδικών στη 
συγκεκριμένη περίπτωση επηρεάζει άμεσα την κρίση τους στην συμπλήρωση των 
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ερωτηματολογίων . Ως εκ τούτου οι ερευνητές κατά την ανάλυση των 
απαντήσεων δε στέκονται μόνο στα επιφανειακά αποτελέσματα της έρευνας αλλά 
παρουσιάζουν τα δεδομένα με π ερισσότερο αντικειμενική θεώρηση των 
πραγμάτων.

4.2.6 Στάδιο 6ο: Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

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, και παρατίθενται και προτάσεις βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων 
μέσω του ΜΚΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Πιλοτική Εφαρμογή της Προτεινόμενης 
Μεθοδολογίας: Κίνα, Χιλή

5.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η εφαρμογή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας για την Κίνα και τη Χιλή. Συγκεκριμένα, θα γίνει μια προσπάθεια 
εκτίμησης των αναγκών και προτεραιοτήτων των χωρών αυτών καθώς θα 
προταθούν οι καταλληλότερες τεχνολογίες για την εκπλήρωση των 
συγκεκριμένων ενεργειακών αναγκών. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για ανάλυση περιέχει τρεις βασικές 
ερωτήσεις , για τις πρωταρχικές ενεργειακές υπηρεσίες στις χώρες , την 
καταλληλότητα διαφόρων βιώσιμων τεχνολογιών και τη συνεισφορά κάθε 
τεχνολογίας στην αειφόρο ανάπτυξη για κάθε χώρα εφαρμογής. Η ανάλυση του 
ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους ειδικούς συνοδεύεται από μια 
σύντομη ανάλυση του γενικότερου πλαισίου κάθε χώρας,  αναφορικά με την 
ενεργειακή,  οικονομική και κλιματική της πολιτική. Μέσα από αυτές τις 
αναλύσεις μπορεί να εξαχθεί μια πρώτη εκτίμηση από το ενεργειακό κράμα των 
χωρών,  ως αναφορά τις κυρίαρχες ενεργειακές πηγές και τεχνολογίες, τους 
εγχώριους φυσικούς πόρους και την ανάγκη εισαγωγής ενέργειας από άλλες 
χώρες.

Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο, έχει ζητηθεί από τους ερωτώμενους να 
διαβαθμίσουν τις απαντήσεις τους σε κλίμακα από 1 μέχρι 5 για τις ενεργειακές 
υπηρεσίες (ερώτηση 1), την καταλληλότητα τεχνολογιών (ερώτηση 2) και τη 
συνεισφορά των επιλεγμένων τεχνολογιών στην αειφόρο ανάπτυξη (ερώτηση 3), 
με το ‘5’ να σημαίνει ‘πολύ υψηλή’ και το ‘1’ να σημαίνει ‘πολύ χαμηλή’· (η 
απάντηση ‘0’ σημαίνει ‘μη σχετικό με τη χώρα’). Η μέθοδος διαβάθμισης των 
απαντήσεων είναι μια κλίμακα αρίθμησης της σπουδαιότητας κάθε κατηγορίας, 
το οποίο σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι δεν απαιτούνταν να κατατάξουν τις 
υπηρεσίες με βάση την προτεραιότητα (όπως θα συνέβαινε αν χρησιμοποιούνταν 
μια τακτική κλίμακα αρίθμησης) , αλλά να διατυπώσουν τη γνώμη τους 
αναφορικά με τη βαρύτητα και τη σημασία μιας συγκεκριμένης ενεργειακής 
υπηρεσίας για τη χώρα και την καταλληλότητα της χρήσης μιας συγκεκριμένης 
τεχνολογίας. Μια απάντηση βαθμολογημένη με ‘4’ δε σημαίνει ότι η τεχνολογία 
είναι δεύτερη καλύτερη για τη χώρα, αλλά ότι η συνεισφορά της στην αειφόρο 
ανάπτυξη της χώρας θα μπορούσε να είναι υψηλή (όχι ‘πολύ υψηλή’ για να 
βαθμολογηθεί με ‘5’, αλλά ούτε και μεσαία όσο μια τεχνολογία βαθμολογημένη με 
‘3’). Επίσης, υπονοεί ότι εάν μια ενεργειακή υπηρεσία ή τεχνολογία βαθμολογηθεί 
με ‘5’, η δεύτερη καλύτερη θα μπορούσε για παράδειγμα να βαθμολογηθεί με ‘2’, 
εάν οι εμπειρογνώμονες θεωρήσουν τη συνεισφορά της χαμηλή.
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5.2 Κίνα

5.2.1 Kατάσταση της χώρας

Τον Αύγουστο του 2002, η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (κοινώς 
γνωστή ως Κίνα) ενέκρινε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Κίνα ήταν ήδη Μέρος της 
UNFCCC από τις 5 Ιανουαρίου του 1993. Η χώρα αυτή διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του ΜΚΑ: το 1997, όταν ο ΜΚΑ συμπεριλήφθηκε στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο, η υποστήριξη της Κίνας και της Ινδίας για την 
εξασφάλιση ενός συμβιβασμού σε ένα παγκόσμιο πλάνο, βασισμένο στην εμπορία 
εκπομπών, ήταν αποφασιστική για την καθιέρωση του ΜΚΑ.  Μεταξύ του 1997 και 
του 2005, η Κίνα εστίασε στη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας που παρέχει ο 
ΜΚΑ, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη διστακτική ανταπόκριση της 
χώρας στην αποδοχή εκμετάλλευσης της γης, στη μεταβολή του τρόπου που μέχρι 
τότε γινόταν εκμετάλλευση της γης και στην υιοθέτηση έργων δασοκομίας υπό 
την αιγίδα του ΜΚΑ.

Σύμφωνα με την Initial National Communication της Κίνας για τις Κλιματικές 
Αλλαγές στη UNFCCC,[33] η πληθυσμιακή αύξηση, η αυξημένη αστικοποίηση, οι 
συνεχείς αλλαγές στα πρότυπα και τις μεθοδολογίες στην οικονομική ανάπτυξη 
και κατανάλωση,  η τεχνολογική πρόοδος και οι αλλαγές στη δασοκομία είναι οι 
κύριοι παράγοντες πίσω από τη μελλοντική ανάπτυξη των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου στην Κίνα. Από τη μια πλευρά, είναι γνωστό ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθούν λόγω της έξαρσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός αύξησης των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να μειωθεί μέσω της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και του αγώνα της κυβέρνησης για αειφόρο ανάπτυξη.

Προκαταρκτικές εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι οι ετήσιες εκπομπές της Κίνας το 
2004 ανήλθαν σε 6,1 Gt/CO2-eq. (CO2: 5 Mt). Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα της 
Κίνας για τις Κλιματικές Αλλαγές (China’s National Climate Change Programme),[34] 
από το 1994 έως το 2004, η ετήσια αύξηση του ρυθμού εκπομπής των αερίων του 
θερμοκηπίου ήταν περίπου 4% και το ποσοστό του CO2 στις συνολικές εκπομπές 
των GHG αυξήθηκε από 76% σε 83%. Από τις συνολικές ετήσιες εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπ ίου π ερίπου 3 G t / C O 2 προέρχονται από μεγάλες 
εγκαταστάσεις που αποτελούν,  εξαιτίας της λειτουργίας τους,  πηγές εκπομπών 
GHG. Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζεται μια γενική εικόνα των σταθερών πηγών 
εκπομπών μεγάλων ποσοστήτων CO2 στην ατμόσφαιρα (πάνω από 100 kt CO2 κάθε 
χρόνο) στην Κίνα. Στο σχήμα φαίνεται μια ανατολική πόλωση των πηγών 
εκπομπής GHG, όπου είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες: 
π.χ. τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα διυλιστήρια, τα 
εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και ατσαλιού και οι μονάδες παραγωγής 
υδρογόνου, αιθυλενίου, τσιμέντου και αμμωνίας.1
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1 Δε μπόρεσαν να ανακτίσουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των πηγών εκπομπής GHG, όπως 
ο όγκος, η μερική πίεση και οι υπόλοιπες συνθήκες των διεργασιών.



Σχήμα 5.1: Σταθερές Πηγές Εκπομπών Μεγάλων Ποσοστήτων CO2 στην Κίνα, 
καταχωρημένες με βάση τον τύπο τους

(Πηγή:Batelle, 2007)1

Ο τομέας παραγωγής ενέργειας κατέχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στις εκπομπές 
CO2, γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη εξάρτηση από τον τομέα των εγχώριων 
αποθεμάτων γαιάνθρακα.  Μια σημαντική τάση σε σχέση με την κατανάλωση 
γαιάνθρακα στην Κίνα είναι, ότι ενώ το 1985 το ποσοστό της ενέργειας και 
παροχής θερμότητας στην συνολική κατανάλωση γαιάνθρακα ανερχόταν σε 22%, 
μέχρι το 2004 το ποσοστό αυτό έφτασε την τιμή του 55% (βλέπε σχήμα 5.2). Η 
επικράτηση της χρήσης γαιάνθρακα στην Κίνα (περίπου στα δύο τρίτα της 
πρωτευούσης ενεργειακής κατανάλωσης, (βλέπε σχήμα 5.3) προκαλεί περίπου το 
75% των εκπομπών του CO2, με τον τομέα της παραγωγής ενέργειας να 
συνεισφέρει κατά το ένα περίπου τρίτο.[35]

Αναφορικά με την τελική χρήση του γαιάνθρακα μπορεί επίσης να παρατηρηθεί, 
ότι η εξάπλωσή του στους οικονομικούς τομείς είναι ευρύτερη, σε αντιδιαστολή 
με μια χώρα όπως π.χ. οι ΗΠΑ. Ενώ στις ΗΠΑ η κατανάλωση γαιάνθρακα 
επικεντρώνεται για την παραγωγή ενέργειας (90%), στην Κίνα μόνο το 55% του 
γαιάνθρακα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
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1  Παρόμοιες εικόνες έχουν παρουσιαστεί εντός του πλαισίου της Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC), ως μέρος μια μελέτης που διεξήχθει για λογαριασμό της. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι 
παραμένουν ασαφείς και αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές γύρω από τις σταθερές πηγές εκπομπής CO2, 
όπως η ακριβής γεωγραφική τους τοποθεσία κλπ., (με την αβεβαιότητα για τα ακριβή στοιχεία και 
δεδομένα να ξεπερνάει το 20%).



Σχήμα 5.2: Χρήση Άνθρακα στις Μεταφορές και στους Τομείς Τελικής Χρήσης 
στην Κίνα, 1985-2004

(Πηγή:IEA, 2006)

Σχήμα 5.3: Συνολικά Πρωτεύοντα Ενεργειακά Αποθεματικά στην Κίνα, 1980-2005

(Πηγή:IEA, 2006)
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Πίνακας 5.1: Πληθυσμός τη Κίνας (1980-2005) και Κοινωνικοί Δείκτες “Κλειδιά”

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Πληθυ-
σμός στο 
τέλος του 
έτους (σε 
δεκάδες 
χιλιάδες)

98705 105851 114333 121121 126743 130756

Αστικός 
(%)

23.71 26.21 26.41 29.04 36.22 42.99

Αγροτι-
κός (%)

76.29 73.79 73.59 70.96 63.78 57.01

Ρυθμός 
Φυσικής 
Ανάπτυ-
ξης (%)

1.187 1.426 1.439 1.055 0.758 0.589

Κατανά-
λωση 

Ηλεκτρι-
κής 

Ενέργει-
ας στον 
Οικιακό 
Τομέα

132 KWh ανά άτομο και ανά έτος

Άτομα 
Κάτω 
Από τα 
Όρια της 
Φτώχειας

1

30 εκατομμύρια

Άτομα 
Χωρίς 
Ηλεκτρι-

κό

23 εκατομμύρια

Άτομα 
που 

αναλο-
γούν σε 
ένα 

Όχημα
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1 Αυτό το όριο έχει οριστεί για ημερήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνάει τα 0.20$ (σε ισοτιμία 
συναλλάγματος).

(Πηγή: China Statistical Yearbook, 2001)
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Στο ενδέκατο πενταετές πλάνο της Κίνας (2006-2010), η διατήρηση των φυσικών 
πόρων και συγκεκριμένα η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνονται ως σημαντικές 
πτυχές της εθνικής πολιτικής. Στο σχέδιο αυτό υπάρχουν μόνο δύο ποσοτικοί 
στόχοι ανάπτυξης: το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Κίνας 
πρέπει μέχρι το 2010 να έχει διπλασιάσει την τιμή του από το 2000· και η ενέργεια 
που καταναλώνεται ανά μονάδα του ΑΕΠ πρέπει να πέσει μέχρι 20%.[36] 
Συνεκδοχικά , η αειφόρος ανάπτυξη και η συνετή κατανάλωση ενέργειας 
αποτελούν σημαντικούς στόχους. Με σκοπό να υποστηρίξει αυτούς τους στόχους, 
η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας αποφάσισε να προωθήσει δέκα σημαντικά έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια της ενδέκατης πενταετούς περιόδου:

1. Αναβάθμιση των βιομηχανικών λεβήτων που λειτουργούν με καύση 
γαιάνθρακα (κάμινοι): Στην Κίνα λειτουργούν περίπου 500.000 μεσαίου και 
μικρού μεγέθους λέβητες, δημιουργώντας πραγματική επάρκεια περίπου της 
τάξης του 65%. Το 90% αυτών βασίζονται στη χρήση γαιάνθρακα.  Στα 
προτεινόμενα μέτρα συγκαταλέγονται η χρήση καλύτερης ποιότητας 
γαιάνθρακα, η αναπαλαίωση των λεβήτων και η βελτίωση της διαχείρισης 
και λειτουργίας τους.

2. Συμπαραγωγή: Μέσω της συμπαραγωγής, η εξοικονόμηση θερμότητας 
μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30% σε σύγκριση με την διακοπτόμενη παραγωγή. 
Ένα σημείο που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η κεντρική παροχή 
θέρμανσης, η οποία έχει αντικειμενικά εκτιμηθεί ότι μέχρι το 2010 θα 
καλύπτει το 40% της παροχής θέρμανσης στους τομείς της εξυπηρέτησης 
στις αστικές περιοχές (το ποσοστό της ανερχόταν σε 27% μέσα στο 2002).

3. Χρήση της απαγωγής θερμότητας και της πίεσης: Μέσω εφαρμογής 
τεχνικών ψύξης ξηρού κοκ στις εταιρείες παρασκευής και επεξεργασίας 
σιδήρου και ατσαλιού, μπορεί να παραχθεί ενέργεια από τη διαφορά 
πιέσεως στις υψικαμίνους. Η ανάκτηση θερμότητας από βιομηχανικές 
εφαρμογές καύσης γαιάνθρακα μπορεί να χρησιμοποηθεί σαν μια 
επιπρόσθετη πηγή ενέργειας. Εν κατακλείδι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα 
στοχεύει στην αύξηση της δέσμευσης μεθανίου από λιθανθρακοφόρα 
κοιτάσματα και ανθρακωρυχεία για ενεργειακή χρήση.

4. Εξοικονόμηση και αντικατάσταση του ακάθαρτου πετρελαίου: Έχουν 
προταθεί συγκεκριμένα βήματα για την αντικατάσταση του καύσιμου 
πετρελαίου (ελαφρύ πετρέλαιο) με καθαρό άνθρακα, κοκ πετρελαίου και 
φυσικό αέριο στις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας ,  ακάθαρτου 
πετρελαίου και πετροχημείας, στη μεταλλουργία, στην κατασκευή υλικών, 
στη χημεία και τις μεταφορές.  Επίσης, έχει σχεδιαστεί η λήψη μέτρων για τη 
συνετή χρήση του ακάθαρτου πετρελαίου, όπως επίσης και ένα λειτουργικό 
πλάνο για καθαρότερη ενεργειακή χρήση στον τομέα των μεταφορών.

5. Εξοικονόμηση ενέργειας στις ηλεκτρικές μηχανές: Στην ενδέκατη πενταετή 
περίοδο, η Κίνα σχεδιάζει να υποστηρίξει ηλεκτρικές μηχανές υψηλής 
αποδοτικότητας και αυτούς που εφαρμόζουν μόνιμους μαγνήτες σπάνιας 
γης· προώθηση της συστηματικής βελτιστοποίησης και εκσυγχρόνισης των 
αεριοστρόβιλων υψηλής αποδοτικότητας , των αντλιών και των 
συμπιεστών, και των τεχνολογιών μετατροπής συχνότητας με ρύθμιση της 
ταχύτητας και με αυτόματο έλεγχο του συστήματος.
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6. Βελτιστοποίηση του ενεργειακού συστήματος: Στις μεγάλες βιομηχανίες, 
τα ενεργειακά συστήματα είναι σχεδιασμένα να αναβαθμίζονται μέσω 
βελτιστοποιημένων διαδικασιών παραγωγής , διεξάγοντας τεχνικές 
εκσυγχρονίσεις και καλυτερεύοντας τη διαχείριση . Οι τομείς που 
επικεντρώνονται αυτές οι αλλαγές είναι: η μεταλλουργία, η βιομηχανία της 
πετροχημείας και η χημική βιομηχανία.

7. Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια: Ο στόχος είναι η μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι 5 0 % στον οικιακό τομέα και στα 
κυβερνητικά κτήρια , το οποίο θα επ ιτευχθεί : επ ιταχύνοντας την 
αναπαλαίωση στα συστήματα παροχής θερμότητας και εντείνοντας τις 
προσπάθειες προώθησης τεχνολογιών και σχετικών προϊόντων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια. Εντωμεταξύ,  τα υπάρχοντα κτήρια 
στις βόρειες περιοχές θα αναπαλαιωθούν, όπως επίσης και τα ξενοδοχεία σε 
όλη τη χώρα.

8. Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό: Ο φωτισμός αποτελεί περίπου το 
13% της συνολικής χρήσης της ενέργειας στην Κίνα. Περίπου το 70 με 80% 
της ενέργειας μπορεί να εξοικονομηθεί , αντικαθιστώντας τους 
συνηθισμένους λαμπτήρες πυρακτώσεως με υψηλής αποδοτικότητας και 
ενεργειακά μη δαπανηρούς λαμπτήρες φθορισμού. Αντικαθιστώντας τους 
παραδοσιακούς ηλεκτρομαγνητικούς σταθεροποιητές έντασης με 
ηλεκτρικούς μπορεί να εξοικονομηθεί από 20 μέχρι 30%. Στους φωτεινούς 
σηματοδότες, μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι και το 90% της χρήσης 
ενέργειας, αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με διόδους 
εκπομπής φωτός (Light Emitting Diode-LED).

9. Εξοικονόμηση ενέργειας στις κυβερνητικές υπηρεσίες και στα υπουργεία: 
Τα κυβερνητικά ιδρύματα έχουν αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, η οποία 
πρόκειται να αναστραφεί μέσω της ανακατασκευής των κτηρίων , 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης στη θέρμανση, την ψύξη και στο 
σύστημα φωτισμού, εφαρμόζοντας πρότυπα υψηλότερης αποδοτικότητας 
για τα νεοκατασκευασθέντα κτήρια.

10. Τεχνικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου: Η χώρα θα βελτιώσει την 
ικανότητα των κέντρων παρακολούθησης για εξοικονόμηση ενέργειας σε 
πρωταρχικό επίπεδο ή σε μεγάλες βιομηχανίες με υψηλή ενεργειακή 
κατανάλωση , μέσω αναβάθμισης του εξοπλισμού παρακολούθησης , 
ενισχύοντας την εκπαίδευση του προσωπικού και απλοποιώντας τη 
συμβατική διαχείριση της ενέργειας. Επίσης θα θεσπίσει με νομοθεσία την 
παρακολούθηση και τη διαχείριση με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μια κύρια ανησυχία που εκφράζεται από την Κυβέρνηση της Κίνας είναι η 
ενεργειακή ασφάλεια στην παροχή, η οποία όμως μπορεί να προσπελαστεί 
εφαρμόζοντας τα ανωτέρω μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ,  αλλά και 
αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή ενέργειας και διερύνοντας τις διεθνείς 
αγορές ενέργειας. Οι εγχώριοι ενεργειακοί φυσικοί πόροι που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω είναι: ο γαιάνθρακας,  το ακάθαρτο πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, η υδραυλική ισχύς και οι ΑΠΕ. Μια μελέτη ΤΝΑ που διεξήχθει στην 
Κίνα, μέσω μιας συνέντευξης με ένα Κινέζο εκπρόσωπο της DNA [37], επιβεβαιώνει 
τις ανωτέρω παρατηρήσεις. Δείχνει ότι, αναφορικά με τις τεχνολογικές ανάγκες 
και προτεραιότητες αειφόρου ανάπτυξης, η μεγαλύτερη προτεραιότητα της Κίνας 
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είναι ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία και ακολουθούν οι 
τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία και τον 
οικιακό τομέα. Με σεβασμό στην ηλεκτρική παραγωγή, οι τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα θεωρούνται σημαντικές από την Κινεζική Κυβέρνηση. Τέλος,  οι βιώσιμες 
τεχνολογίες για τη διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων είναι μέρος 
των προτεραιοτήτων της Κίνας.

5.2.2 Προφίλ ΜΚΑ

Τον Ιούνιο του 2004, η Κίνα παρουσιάζει τα Μεταβατικά Μέτρα για τη Διαχείριση 
και τη Λειτουργία του ΜΚΑ (Interim Measures for the Operation and Management of the 
CDM), τα οποία περιλαμβάνουν ως DNA τους τη συλλογή της Εθνικής Επιτροπής 
Ανάπτυξης και Αναδόμησης (National Development and Reform Commission - NDRC). 
Μια δεύτερη εκδοχή αυτών των μέτρων υιοθετήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 2005. 
Η NDRC λαμβάνει αποφάσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων έργων ΜΚΑ 
στην Κίνα, βασισμένη στις συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου ΜΚΑ (National CDM 
Board). Το συμβούλιο συμπροεδρεύει με την NDRC και το Υπουργείο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, και αντιπροσωπεύεται από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (State Environmental Protection Agency), την Κινεζική Διοίκηση 
Μετεωρολογίας και τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών και 
Γεωργίας. Η DNA απαιτεί το πολύ 60 ημέρες για τη διαδικασία έγκρισης 
προτεινόμενων έργων ΜΚΑ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κινεζικής DNA [38],  οι τομείς, στους οποίους θα 
δοθεί προτεραιότητα για εφαρμογή έργων ΜΚΑ , είναι : η βελτίωση της 
εξοικονόμησης ενέργειας, η ανάπτυξη και αξιοποίηση των ΑΠΕ και η εκ νέου 
δέσμευση και αξιοποίηση του μεθανίου. Το 2005, η Κυβέρνηση της Κίνας 
προώθησε νόμο για τις ΑΠΕ,  που επιβάλλει την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ 
(υδροηλεκτρική, αιολική,  ηλιακή,  γεωθερμική ενέργεια και ενέργεια από τη 
θάλασσα) σε 10% επί του συνολικού ενεργειακού μίγματος μέχρι το 2020.[39] Το 
2003, το ποσοστό των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας της Κίνας ήταν 3%.

Ο πίνακας 5.2 δείχνει τα έργα ΜΚΑ για την Κίνα μέχρι τον Οκτώβριο του 2007. Τα 
περισσότερα έργα ΜΚΑ εντοπίζονται στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
και ακολουθούν τα έργα βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση 
υπολοίπων θερμότητας στη βιομηχανία ( εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
ιδιοπαραγωγής) και τα έργα χρήσης της αιολικής ενέργειας. 859 έργα βρίσκονται 
σε διαδικασία διεκπεραίωσης στην Κίνα. Αν όλα τα έργα που βρίσκονται σε 
διαδικασία διεκπ εραίωσης αγγίξουν τις αναμενόμενες εκτιμήσεις που 
παρουσιάζονται στα έγγραφα σχεδιασμού,  τότε αναμένονται να εκδοθούν 1,2 
δισεκατομμύρια ΒΜΕ μέχρι το 2012. Εκτιμώντας μια μέση τιμή των 10€/ΒΜΕ 
(βασισμένοι στις τιμές αγοράς μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 που ήταν 17,5€/ΒΜΕ 
για συναλλαγές στην αγορά άμεσης παράδοσης και 6€ για μεσαίου κινδύνου 
προωθούμενα συμβόλαια ΜΚΑ), τότε οι Κινέζοι εταίροι θα μπορούσαν να 
κερδίσουν 12 δισεκαταμμύρια ευρώ από έργα ΜΚΑ ανά έτος. Ωστόσο,  οι ΒΜΕ 
αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος της συνολικής επένδυσης που απαιτείται για 
ένα έργο, συνεπώς το επενδυτικό κεφάλαιο που εισάγεται στην Κίνα των 2 
δισεκατομμυρίων €/έτος θα μπορούσε να είναι υψηλότερο. Πρέπει να σημειωθεί 
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ωστόσο ότι σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα έργα μείωσης εκπομπών HFC - 23, τα 
κέρδη από τις ΒΜΕ είναι πολύ υψηλότερα από τα πραγματικά επενδυτικά κόστη. 
Επίσης, οι απαιτήσεις της Κινεζικής Κυβέρνησης,  όπως η κατοχή από Κινέζους 
εταίρους του 51% των μετοχών σε έργα κοινοπραξίας, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι η τεχνολογία για διάφορα κινεζικά έργα ΜΚΑ παράγεται εντός των 
συνόρων της χώρας δημιουργούν δυσκολία σε άμεσες επενδυτικές κινήσεις από 
το εξωτερικό για έργα ΜΚΑ. Για λόγους σύγκρισης μπορούμε να πούμε ότι το 
2006, τα κινεζικά άμεσα επενδυτικά κεφάλαια στο εξωτερικό ανήλθαν σε 55 
δισεκαταμμύρια ευρώ, ποσό που είναι εικοσιπέντε φορές μεγαλύτερο από την 
αξία των πιθανών ετήσιων ΒΜΕ που θα προέκυπταν από τα κινεζικά έργα ΜΚΑ 
που βρίσκονται υπό διεκπεραίωση. 

Σύμφωνα με τη γερμανική τράπεζα Kfw Bankengruppe και τη Γερμανική 
Κυβερνητική Υπηρεσία για τα Διεθνή Οικονομικά (German government agency for 
international economics - BFAI), το επενδυτικό κλίμα στην Κίνα για έργα ΜΚΑ είναι 
ικανοποιητικό μέσα σε ένα γενικότερα ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα, αλλά με αρκετά 
ισχυρή κυβερνητική επιρροή στους κινεζικούς οικονομικούς τομείς και στους 
τομείς προετοιμασίας και εφαρμογής των έργων ΜΚΑ και με συχνή νομική 
αβεβαιότητα και ανεπαρκή προστασία των περουσιακών δικαιωμάτων.[40] 
Επίσης οι αγοραστές των κινεζικών ΒΜΕ είναι εξαιρετικά διαφορετικοί, με 
συμμετοχή στα αποθέματα άνθρακα , σε ιδιωτικού τομέα ιδρύματα , σε 
γιαπωνέζικους βιομηχανικούς ομίλους και ευρωπαίους ενεργειακούς 
προμηθευτές.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι το 2% των εισπράξεων από τα έσοδα 
πώλησης των ΒΜΕ (το οποίο απαιτείται να καταβληθεί στις χώρες υποδοχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 12.8 του Πρωτοκόλλου του Κιότο) πρέπει να δοθεί στην 
Κυβέρνηση της Κίνας . Αυτά τα ποσοστά των εισπράξεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων που δημιουργούνται 
από το ΜΚΑ σε μια χώρα υποδοχής και για επενδύσεις προστασίας ενάντια στις 
δυσμενείς επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής.[41,42] Επιπροσθέτως, η Κίνα έχει 
φορολογικό πρόγραμμα για τις ΒΜΕ, με τους δασμούς να ποικίλουν ανάλογα με 
το είδος του έργου. Τα έργα ΑΠΕ, αναδάσωσης και δέσμευσης μεθανίου 
φορολογούνται με 2% επί των εσόδων από τις ΒΜΕ, ενώ τα εισοδήματα από ΒΜΕ 
που προέρχονται από έργα μείωσης εκπομπών Ν2Ο φορολογούνται με 30% και 
αυτά από έργα μείωσης εκπομπών HFC και PFC με 65%. Τα εισοδήματα από τους 
δασμούς αυτούς συγκεντρώνονται στο Κινεζικό Ταμείο ΜΚΑ (China CDM Fund), το 
οποίο βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών και προορίζονται 
για τη δημιουργία υποδομής σχετικά με το ΜΚΑ και για δάνεια για 
χρηματοδότηση έργων ΜΚΑ στη χώρα.[43]
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Πίνακας 5.2: Έργα ΜΚΑ στην Κίνα κατά τις Φάσεις Διεκπεραίωσης, μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2007

Κατα- 
χωρη-
μένα

Υπό 
Επιθεώ-
ρηση

Υπό 
Επικύ-
ρωση

Υπό 
Διόρθω-

ση

Υπό 
Κατα-
χώρηση

Βιοαέριο 6 1

Βιομάζα 6 1 16 1

Τσιμέντο 1

Εξόρυξη 

Μεθανίου από 

Ορυχεία Άνθρακα

5 1 31 1 1

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία

2

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας για 
Ιδία Παραγωγή

8 2 144 3

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στον 
Εφοδιασμό

2

Μεταστροφή στα 
ορυκτά καύσιμα

2 18 2

HFC-23 9 1 1

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια

37 2 354 1 7

Φορέας 

Υγροποιηµένου 

Αερίου

7 1 20 2

N20 2 1 18

Αναδάσωση 1 1

Ηλιακή Ενέργεια 2

Αιολική Ενέργεια 50 5 83 1

Σύνολο 125 14 699 4 17 859

(Πηγή: UNEP Risø Centre, after Fenhmann 2007)
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5.2.3 Αποτίμηση των Τεχνολογικών Αναγκών

Επειδή η περιφερειακή ποικιλότητα στην Κίνα είναι πολύ μεγάλη, μια εκτίμηση 
των τεχνολογικών αναγκών και προτεραιοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, 
χρησιμοποιώντας το συμμετοχικό μοντέλο των ΤΝΑ, που αναπτύχθηκε γι’αυτή τη 
μελέτη, είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Με σκοπό να έχουμε μια αντιπροσωπευτική 
κάλυψη σε όλους τους τομείς και τις περιφέρειες της Κίνας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα το φόρτο εργασίας από τις συνεντεύξεις σε μια τόσο μεγάλη και 
ποικιλόμορφη χώρα σε λογικά και διαχειρίσιμα πλαίσια και μεγέθη , 
αποφασίστηκε να επιλεγούν κάποιοι ειδικοί εμπειρογνώμονες από την κεντρική 
κυβέρνηση και τις διεθνείς οργανώσεις και ύστερα να εστιάσουν σε δύο τυπικές 
επαρχίες με διαφορετικά οικονομικά προφίλ και προερχόμενες από διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές (βόρεια και νότια). Η Γιούναν (Yunnan), στη νοτιοδυτική 
πλευρά της Κίνας (όπου είναι εγκατεστημένο το Πανεπιστήμιο των Τεχνολογιών 
και Επιστημών της Kunming - Kunming University of Science and Technology - KUST) 
ήταν μια προφανής επιλογή για την αντιπροσώπευση των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιοχών (το 2005 το ΑΕΠ της ήταν σε RMB yuan1 347,2 δισεκατομμύρια ή περίπου 
33 δισεκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, η επιλογή μιας ανεπτυγμένης περιοχής δεν 
ήταν τόσο ξεκάθαρη.  Αρχικά, εξετάσθηκε η επιλογή της επαρχίας Guang Dong, 
αλλά αποφασίστηκε ότι δεν αποτελούσε αντιπροσωπευτικό δείγμα, γιατί είχε 
σχετικά λίγα κοιτάσματα γαιάνθρακα και ήπιο κλίμα. Στη συνέχεια εξετάστηκε η 
επαρχία Gansu, η οποία διαθέτει μεγάλες προοπτικές εκμετάλλευσης της αιολικής 
και ηλιακής ενέργειας, αλλά τελικά επελέγει η επαρχία Σαντόνγκ - Shandong 
(Shandong σημαίνει ανατολικά των βουνών),  επειδή παρουσιάζει αυξημένη 
ζήτηση θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και έχει υψηλές απαιτήσεις 
ψύξης το καλοκαίρι (βλέπε σχήμα 5.4). Επιπροσθέτως, έχει αφθονία σε αποθέματα 
γαιάνθρακα και είχε μια σχετικά προχωρημένη οικονομική ανάπτυξη (το 2005 το 
ΑΕΠ της ήταν σε RMB yuan 1,85 τρισεκατομμύρια ή περίπου 175 δισεκατομμύρια 
ευρώ).  Αυτή η επιλογή αντανακλά επίσης το διαχωρισμό σε ανατολική και δυτική 
Κίνα, με το δυτικό κομμάτι να είναι σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένο. Χρήσιμο θα 
ήταν να εστίαζε η μελέτη και σε μια τρίτη, “μεταβατική” επαρχία ανάμεσα στα 
δύο ακραία δείγματα, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. 

73

1  Το RMB είναι η συντομογραφία του renminbi, του νομίσματος των ηπειρωτικών περιοχών της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με αρχική μονάδα το yuan.



Σχήμα 5.4: Τοποθεσία της επαρχίας Γιούναν (Yunnan) με πρωτεύουσα την 
Κουνμίνγκ (Kunming) και της επαρχίας Σαντόνγκ (Shandong) με πρωτεύουσα την 

Τζινάν (Jinan)

Το κλίμα και στις δύο επαρχίες ποικίλει αρκετά, με θερμότερους χειμώνες και 
ψυχρότερα καλοκαίρια στη Γιούναν και ακριβώς το αντίθετο στη Σαντόνγκ. 
Εξαιτίας αυτού, η επαρχία της Σαντόνγκ χρειάζεται θέρμανση κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα και ψύξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ στη Γιούναν κάτι 
τέτοιο δεν είναι απαραίτητο (βλέπε πίνακα 5.3). Όντας μια επαρχία σε υψίπεδο, η 
Γιούναν είναι μια ορεινή περιοχή και έχει μεγάλες προοπτικές για εκμετάλλευση 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ο γαιάνθρακας και η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι 
οι δύο κύριες πηγές ενέργειας της Γιούναν. Εξαιτίας της τοποθεσίας της 
Σαντόνγκ, στη βόρεια, παράκτια, επίπεδη περιοχή της Κίνας, έχει λιγότερες 
δυνατότητες εκμετάλλευσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας και βασίζεται στις 
ενεργειακές πηγές του γαιάνθρακα, του πετρελαίου και της παραγωγής ενέργειας 
από καύση. 
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Πίνακας 5.3: Χαρακτηριστικά των Επιλεγμένων Επαρχιών στις οποίες θα 
Διεξαχθούν οι Συνεντεύξεις για τις ΤΝΑ 

Επαρχία Οικονο-
μική 
Κατά-
σταση

Θέρμαν-
ση το 

Χειμώνα

Ψύξη το 
Καλοκαί-

ρι

Παρά-
κτια 

Περιοχή

Υδροη-
λεκτρική 
Αφθονία

Κύρια 
Πηγή 

Ενέργει-
ας

Γιούναν Σχετικά 
λιγότερο 
προηγμέ-
νη

Όχι Όχι Όχι Ναι Υδροη-
λεκτρική 
Ενέργεια, 
Άνθρα-
κας

Σαντόνγκ Προηγμέ-
νη

Ναι Ναι Ναι Όχι Άνθρα-
κας, 
Πετρέλαι-
ο, 
Ενέργεια 
από 
Καύση

Για τις συνεντεύξεις, επελέγησαν ειδικοί εμπειρογνώμονες από τις δύο επαρχίες 
και από την κεντρική κυβέρνηση και διεθνείς οργανώσεις με γραφεία στην Κίνα 
(βλέπε πίνακα 5.4). Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πήραν μέρος στη 
συνέντευξη ήταν 56· 22 ειδικοί εμπειρογνώμονες από κάθε επαρχία και 12 από 
εθνικές και διεθνείς οργανώσεις. Επίσης, συνεντευξιάστηκαν 15 απόφοιτοι 
φοιτητές από το KUST, με διαφορετικό παρελθόν ο καθένας και με καταγωγή από 
διάφορα σημεία της Κίνας, διαμορφώνοντας μια υποκατηγορία στην ανάλυση. 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι το 
Μάρτιο του 2007.
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Πίνακας 5.4: Οι συνεντευξιαζόμενοι εμπειρογνώμονες για τις ΤΝΑ στην Κίνα 

Σε εθνικό/διεθνές επίπεδο
๏ Κεντρική Κυβέρνηση

• Κλιματική Αλλαγή και ΜΚΑ
• Ενεργειακή πολιτική
• Μεταφορά Τεχνογνωσίας
• Περιβάλλον
• Ανάπτυξη
• Οικονομία
• Εμπόριο και Βιομηχανία

๏ Όμιλοι Εθνικής Βιομηχανίας
๏ Διεθνείς Οργανώσεις όπως η UNDP, η UN Habitat 

(United Nations Human Settlements), και δωρητές 
όπως το UK DFID (Department for International 
Development), την GTZ (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit), κλπ. και ΜΚΟ όπως η 
WWF

Γιούναν Σαντόνγκ

๏ 7 Επαρχιακές Διοικητικές 
Υπηρεσίες

๏ 5 Βιομηχανίες
๏ 5 Βιομηχανικοί Όμιλοι
๏ 2 ΜΚΟ
๏ 2 τοπικοί κυβερνητικοί 

εκπρόσωποι σε κοινοτικό επίπεδο
๏ 2 κοινοτικοί αντιπρόσωποι
๏ 2 Τράπεζες

๏ 7 Επαρχιακές Διοικητικές 
Υπηρεσίες

๏ 5 Βιομηχανίες
๏ 5 Βιομηχανικοί Όμιλοι
๏ 2 ΜΚΟ
๏ 2 τοπικοί κυβερνητικοί 

εκπρόσωποι σε κοινοτικό επίπεδο
๏ 2 κοινοτικοί αντιπρόσωποι
๏ 2 Τράπεζες

Κοινοτικοί Αντιπρόσωποι: 15 επιλεγμένοι απόφοιτοι από το KUST και 2 
κοινοτικοί διοικητικοί αξιωματούχοι

Με σεβασμό στις ενεργειακές ανάγκες και προτεραιότητες στον τομέα της 
εξυπηρέτησης και στις δύο επαρχίες (Ερώτηση 1 του ερωτηματολογίου), ως 
υψηλότερης προτεραιότητας κρίθηκε η βελτίωση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές. Τόσο στη Γιούναν όσο και στη Σαντόνγκ, 
οι ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτίμησαν αυτή την υπηρεσία ως υψηλής έως πολύ 
υψηλής σπουδαιότητας (με μέση βαθμολογία 4,7) και ακολούθως έθεσαν την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία (με μέση βαθμολογία 4,2) και τη 
δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων . Η βελτίωση της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα θεωρήθηκε μεσαίας σπουδαιότητας, 
ενώ σε αυτή την κατηγορία κρίθηκε και στις δύο επαρχίες ως υψηλότερης 
προτεραιότητας υπηρεσία η βελτίωση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον 
οικιακό τομέα στις αστικές περιοχές, παρόλο που ο ηλεκτρισμός για τις αγροτικές 
κοινωνίες έλαβε υψηλότερη βαθμολογία στη Γιούναν από τη Σαντόνγκ (3,5 έναντι 
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3,2), το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί η Γιούναν έχει περισσότερες αγροτικές 
περιοχές. Η παροχή θερμότητας στον τομέα της βιομηχανίας εκτιμήθηκε επίσης 
διαφορετικά στις δύο επαρχίες. Στη Γιούναν, αυτή η υπηρεσία θεωρήθηκε μέτριας 
σπουδαιότητας,  ενώ στην πιο βιομηχανοποιημένη επαρχία της Σαντόνγκ έλαβε 
μέση βαθμολογία 4 (σημαντικής προτεραιότητας). Μια γενική επισκόπηση των 
βαθμολογιών και στις δύο επαρχίες παρουσιάζεται στον πίνακα 5.5. Πρέπει να 
σημειωθεί επίσης, ότι όλοι οι ειδικοί εμπειρογνώμονες θεώρησαν όλες τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονταν στη λίστα της ερώτησης 1 τουλάχιστον μεσαίας 
σπουδαιότητας. Μερικοί επίσης ειδικοί εμπειρογνώμονες πρόσθεσαν μερικές 
πιθανές υπηρεσίες στην κατηγορία “άλλες υπηρεσίες”, αλλά η βαθμολογία τους 
ήταν αρκετά χαμηλότερη από αυτών που αναφέρονταν ήδη στο ερωτηματολόγιο.
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Πίνακας 5.5: Ανάγκες και Προτεραιότητες των Ενεργειακών Τεχνολογιών στην 
Γιούναν και στην Σαντόνγκ (σε φθίνουσα σειρά)

Γιούναν Σαντόνγκ

Ενεργειακή Υπηρεσία Βαθμολογία Ενεργειακή Υπηρεσία Βαθμολογία

Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για 
Βιομηχανικές 
Εφαρμογές

4.7 Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για 
Βιομηχανικές 
Εφαρμογές

4.7

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία

4.3 Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία

4.3

Δημοτική Διαχείριση 
των Στερεών 
Αποβλήτων

4.2 Δημοτική Διαχείριση 
των Στερεών 
Αποβλήτων

4.2

Παροχή Θερμότητας 
στη Βιομηχανία

4.1 Παροχή Θερμότητας 
στη Βιομηχανία

4

Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στους 

τομείς Εξυπηρέτησης

3.5 Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για 

γεωργική παραγωγή

3.6

Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στον 
Οικιακό Τομέα 

(αστικές περιοχές)

3.4 Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στον 
Οικιακό Τομέα 

(αστικές περιοχές)

3.6

Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στον 
Οικιακό Τομέα 

(αγροτικές περιοχές)

3.3 Ενέργεια για 
σκοπούς Ψύξης

3.5

Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για 

γεωργική παραγωγή

3.3 Παροχή Θερμότητας 
στον Οικιακό Τομέα

3.4

Ενέργεια για 
σκοπούς Ψύξης

3.3 Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στους 

τομείς Εξυπηρέτησης

3.4

Παροχή Θερμότητας 
στους τομείς 
Εξυπηρέτησης

3.2 Παροχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στον 
Οικιακό Τομέα 

(αγροτικές περιοχές)

3

Παροχή Θερμότητας 
στον Οικιακό Τομέα

3.1 Παροχή Θερμότητας 
στους τομείς 
Εξυπηρέτησης

2.9
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5.2.4 Αποτίμηση Βιώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Στη δεύτερη ερώτηση , ζητήθηκε από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες να 
ταυτοποιήσουν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, οι οποίες 
κατά την άποψή τους θα ταίριαζαν και θα ήταν κατάλληλες για τη βελτίωση των 
ενεργειακών υπηρεσιών ,  που π εριλαμβάνονται στην ερώτηση 1 του 
ερωτηματολογίου στις δύο επαρχίες. Ενώ τα αποτελέσματα της ερώτησης 1 δεν 
αποκάλυψαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των απόψεων των ειδικών 
εμπειρογνωμόνων των δύο επαρχιών - π.χ. οι κορυφαίες τέσσερις υπηρεσίες που 
κρίθηκαν ως υψηλής σπουδαιότητας ήταν ίδιες και στις δύο επαρχίες -, η 
κατάταξη των τεχνολογιών στην ερώτηση 2 φανέρωσε πιο ουσιώδεις διαφορές 
ανάμεσα στις δύο επαρχίες (παρόλο που οι διαφορές στις βαθμολογίες των 
τεχνολογιών που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας είναι μικρές). Στη Γιούναν, 
οι υψηλότερες βαθμολογίες (περισσότερο κατάλληλες τεχνολογίες) δόθηκαν 
στους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, στα ηλιακά συστήματα ψύξης και 
στις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη 
Σαντόνγκ, κατά μέσο όρο η υψηλότερη βαθμολογία δόθηκε στην τεχνολογία 
καθαρού άνθρακα και ακολούθως στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση φραγμάτων. Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας κατέλαβαν την τρίτη 
θέση στον πίνακα των βαθμολογιών. Εν κατακλείδι, ήταν αδύνατο να μην 
παρατηρήσουμε, ότι οι ειδικοί εμπειρογνώμονες θεώρησαν τις τεχνολογίες,  που 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την καλύτερη δημοτική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, μέτριας έως χαμηλής καταλληλότητας, ενώ στην ερώτηση 
1 είχαν θεωρήσει αυτή την υπηρεσία σημαντική. Ένας πιθανός λόγος που μπορεί 
να συνέβη αυτό είναι, ότι οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονταν στη λίστα της 
ερώτησης 2 και αφορούσαν τη διαχείριση των τοπικών στερεών αποβλήτων δε 
θα δέσμευαν μόνο το μεθάνιο, αλλά θα το χρησιμοποιούσαν για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και σκοπούς θέρμανσης (μέσω της καύσης ή της 
αεριοποίησης των αποβλήτων ή του δεσμευμένου αερίου). Προφανώς,  αυτές οι 
τεχνολογίες θεωρήθηκαν την παρούσα στιγμή λιγότερο κατάλληλες από τους 
ειδικούς εμπειρογνώμονες,  που ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι ήταν λιγότερο 
οικείοι με αυτές τις τεχνολογίες. Ο πίνακας 5.6 συγκρίνει την καταλληλότητα των 
τεχνολογιών, όπως αυτές βαθμολογήθηκαν από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες 
των δύο επαρχιών. 
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Πίνακας 5.6: Καταλληλότητα των Τεχνολογιών στη Γιούναν και στη Σαντόνγκ 
(σε φθίνουσα σειρά)

Γιούναν Σαντόνγκ

Τεχνολογία Βαθμολογία Τεχνολογία Βαθμολογία

Λαμπτήρες 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

4.2 Καθαρός 
Άνθρακας για 
Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

4.4

Ηλιακά Συστήματα 
Ψύξης

4.2 Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια με χρήση 

Φραγμάτων

3.9

Καθαρός 
Άνθρακας για 
Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

4.1 Λαμπτήρες 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

3.8

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Τσιμέντου

4.1 Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Τσιμέντου

3.8

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια με χρήση 

Φραγμάτων

3.9 Ηλιακά Συστήματα 
Ψύξης

3.6

Υπερκρίσιμα 
Εργοστάσια 
Παραγωγής 
Ενέργειας

3.8 Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Σιδήρου & 
Ατσαλιού

3.4

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Σιδήρου & 
Ατσαλιού

3.8 Αιολικά Πάρκα 
Μεγάλης Κλίμακας 

για Παροχή 
Ενέργειας

3.3

Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με 
μετατροπή 
άνθρακα σε 
φυσικό αέριο

3.8 Ηλιακές Κουζίνες 
(για τα 

νοικοκυριά)

3.2

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 

Χημική Βιομηχανία

3.7 Καύση των 
Δημοτικών 
Στερεών 

Αποβλήτων

3.1
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Όταν συγκρίνουμε τις βαθμολογίες των τεχνολογιών με τις προτιμήσεις της 
Κινεζικής Δημοκρατίας για τεχνολογική ανάπτυξη,  μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ τους. Η ασφάλεια στην παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας στον οικιακό τομέα και τη βιομηχανία κρίνονται ως υψηλής 
σπουδαιότητας από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες,  αλλά και από την κυβέρνηση 
που τα έχει συμπεριλάβει στα σχέδια της κυβερνητικής στρατηγικής για το 
μεσοπρόθεσμο διάστημα . Επ ίσης , το ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες 
υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας συνάδει με τον κυβερνητικό στόχο να 
αυξήσει το ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο κινεζικό ενεργειακό 
μίγμα.  Η βελτίωση στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της βιομηχανίας έχει 
καταταχτεί επίσης πολύ υψηλά στις βαθμολογίες, τόσο από τους ειδικούς 
εμπειρογνώμονες όσο και από την κυβέρνηση.

Με σεβασμό στη συνεισφορά των τεχνολογιών στην αειφόρο ανάπτυξη (ερώτηση 
3 του ερωτηματολογίου ) , θα μπορούσαμε να κάνουμε τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις. Και στις δύο επαρχίες η αειφόρος ανάπτυξη έχει εκτιμηθεί 
αναφορικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές για τις 
τεχνολογίες που κρίθηκαν ως οι καταλληλότερες στην ερώτηση 2. Στη Γιούναν, οι 
ειδικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν μεγάλα οικονομικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πλεονεκτήματα από τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.  Ως 
αναφορά τα οικονομικά πλεονεκτήματα, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι 
θα μειωθεί η ζήτηση ενέργειας με τη χρήση αυτών των λαμπτήρων, οι 
λογαριασμοί της ενέργειας θα είναι χαμηλότεροι και τα συστήματα διανομής της 
ενέργειας θα είναι πιο σταθερά αν απαιτείται λιγότερη ενέργεια για φωτισμό. 
Επίσης, η βελτιωμένη εξοικονόμηση ενέργειας αναγνωρίστηκε από τους ειδικούς 
εμπειρογνώμονες ως σημαντική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στη βελτίωση του φωτισμού. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι για να γίνουν 
αντιληπτά αυτά τα πλεονεκτήματα, οι λαμπτήρες πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας για να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα των αποδοτικών λαμπτήρων 
και πρέπει να δίνουν αμέσως έντονο φωτισμό, αντί για χαμηλό στην αρχή, ο 
οποίος μετά δυναμώνει. Για τα ηλιακά συστήματα ψύξης τα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα θεωρήθηκαν πολύ μεγάλα (με βαθμολογία 5), ενώ 
τα κοινωνικά εκτιμήθηκαν ως μέτρια. 

Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες της Γιούναν απέδωσαν υψηλά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για τις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα που 
εφαρμόζονται σε έργα παροχής ενέργειας μεγάλης κλίμακας,  ενώ τα κοινωνικά 
πλεονεκτήματα θεωρήθηκαν μέτριας σημασίας.  Στη βιομηχανία του τσιμένου, οι 
τεχνολογίες βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας θεωρούνται σημαντικές από 
περιβαλλοντική σκοπιά,  ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές πτυχές κρίνονται 
λιγότερο σημαντικές. Η σχετικά χαμηλή σημασία που δόθηκε στα οικονομικά 
πλεονεκτήματα στη βιομηχανία του τσιμέντου θεωρείται έκπληξη, αφού τα κέρδη 
από την εξοικονόμηση ενέργειας θα μείωναν και τα λειτουργικά κόστη των 
εργοστασιών. Από τις ΑΠΕ, την υψηλότερη βαθμολογία κατέχει η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές της στην αειφόρο 
ανάπτυξη να θεωρούνται πολύ σημαντικές, ενώ παρόλο που οι κοινωνικές πτυχές 
της έλαβαν χαμηλότερη βαθμολογία,  εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική 
τεχνολογία στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. 
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Ο πίνακας 5.7 παρουσιάζει τις βαθμολογίες στη συνεισφορά στην αειφόρο 
ανάπτυξη για τις υψηλότερης προτεραιότητας τεχνολογίες στη Γιούναν, όπως 
αυτές εκτιμήθηκαν στην ερώτηση 2. Γενικότερα,  μπορούμε να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι ειδικοί εμπειρογνώμονες στη Γιούναν αναμένουν να επέλθει 
αειφόρος ανάπτυξη βασισμένοι π ερισσότερο στις οικονομικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ενώ οι κοινωνικές πτυχές (όπως π.χ.  η άμβλυνση της 
φτώχειας, η περίθαλψη, η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση) θεωρούνται λιγότερο 
σημαντικές στη συνεισφορά τους.
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Πίνακας 5.7: Συνεισφορά των Τεχνολογιών στην Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως 
εκτιμήθηκαν από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες της Γιούναν 

Τεχνολογία Οικονομικές 
Πτυχές

Περιβαλλοντικές 
Πτυχές

Κοινωνικές 
Πτυχές

Λαμπτήρες 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

4.9 4.1 3.9

Ηλιακά Συστήματα 
Ψύξης

5 5 2.3

Καθαρός 
Άνθρακας για 
Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

5 5 4

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Τσιμέντου

3.6 4.4 3.2

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια με 
χρήση 

Φραγμάτων

5 4.3 4

Υπερκρίσιμα 
Εργοστάσια 
Παραγωγής 
Ενέργειας

4 4.3 3.6

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Σιδήρου & 
Ατσαλιού

4 4.5 3.6

Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με 
μετατροπή 
άνθρακα σε 
φυσικό αέριο

4 4.2 3

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 

Χημική 
Βιομηχανία

3.8 4.5 4.2
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Πίνακας 5.8: Συνεισφορά των Τεχνολογιών στην Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως 
εκτιμήθηκαν από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες της Σαντόνγκ 

Τεχνολογία Οικονομικές 
Πτυχές

Περιβαλλοντικές 
Πτυχές

Κοινωνικές 
Πτυχές

Καθαρός 
Άνθρακας για 
Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

4.3 4.3 3.5

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια με 
χρήση 

Φραγμάτων

4.8 4.8 3.8

Λαμπτήρες 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

4.6 4.9 4.6

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Τσιμέντου

4.4 4.6 3.9

Ηλιακά Συστήματα 
Ψύξης

4.8 4.6 4

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Σιδήρου & 
Ατσαλιού

4.4 4.8 3.6

Αιολικά Πάρκα 
Μεγάλης 

Κλίμακας για 
Παροχή 
Ενέργειας

4.3 4.3 3.5

Ηλιακές Κουζίνες 
(για τα 

νοικοκυριά)

4.8 4.8 3.8

Καύση των 
Δημοτικών 
Στερεών 

Αποβλήτων

? ? ?

Επίσης στη Σαντόνγκ μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι ειδικοί εμπειρογνώμονες 
θεώρησαν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές περισσότερο σημαντικές 
από τις κοινωνικές. Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας θεωρήθηκαν ως η 
σημαντικότερη τεχνολογία στη συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και στις 
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τρεις πτυχές. Ενώ οι δύο πρώτες κατηγορίες των πτυχών αειφόρου ανάπτυξης 
έλαβαν βαθμολογίες μεταξύ 4 και 5, οι κοινωνικές πτυχές εκτιμήθηκαν ως 
μέτριως σμαντικές μέχρι σημαντικές . Γενικά , οι τεχνολογίες μεγαλύτερης 
προτεραιότητας έλαβαν υψηλότερες βαθμολογίες από τους ειδικούς 
εμπειρογνώμονες της Σαντόνγκ σε σύγκριση με τους ομοίους τους στη Γιούναν. 
Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι υπήρχαν διαφορές στην 
εξοικείωση και τη γνώση των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών στην αειφόρο 
ανάπτυξη μεταξύ των δύο ομάδων ειδικών εμπειρογνωμόνων.
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5.3 Χιλή

5.3.1 Κατάσταση της χώρας

Η Χιλή έχει μια ανοικτή οικονομία, η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας με μέσο όρο 3,9% ετησίως. Η εξόρυξη χαλκού και 
διαφόρων άλλων μεταλλευμάτων είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για την 
οικονομία της Χιλής. Άλλοι σημαντικοί τομείς, βασισμένοι επίσης στους 
φυσικούς πόρους, είναι η γεωργία (η Χιλή είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εξαγωγικές χώρες σε φρούτα), η δασοκομία (περίπου το 20% της γης της είναι 
καλυμμένο με δάση) και η αλιεία. Η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από μια 
παρόμοια υποδειγματική ανάπτυξη,  η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στο 
μέλλον. Αναφορικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό, η Χιλή έχει ένα σημαντικό 
μερίδιο υδροηλεκτρικής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας, το 
οποίο συμπληρώνεται με την εισαγωγή γαιάνθρακα και φυσικού αερίου από το 
εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τη First National Communication της Χιλής [44] στην UNFCCC, οι 
εκπομπές CO2 της χώρας το 1994 ανέρχονταν περίπου σε 95 ΜΤ, από τους οποίους 
το ένα τρίτο προερχόταν από τον τομέα της ενέργειας και τα άλλα δύο τρίτα από 
μη ενεργειακούς τομείς. Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.9, η εκτεταμένη δασική 
έκταση της Χιλής καθώς και οι διάφορες φυσικές δεξαμενές (κυρίως η 
βλάστηση) απορρόφησαν 87,8 CO2 το 1994, έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές CO2 της 
χώρας να ανέρχονται μόλις σε 7,4ΜΤ. Οι εκπομπές CH4 και N2O ανέρχονται σε 6,5 
και σχεδόν 8 ΜΤ σε αντιστοιχία με το CO2-eq, οι οποίες οφείλονται κατά βάση σε 
μη ενεργειακούς τομείς. Οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για την πλειοψηφία των 
εκπομπών CO2-eq (37%), και ακολουθούν οι κατασκευές (26%) και η παραγωγή 
ενέργειας (24%). Ο εμπορικός, οικιακός τομέας, οι θεσμικές και γεωργικές 
δραστηριότητες ευθύνονται για το 13% των εκπομπών.[44] 

Πίνακας 5.9: Συγκεντρωτική ισορροπία μεταξύ των πηγών και δεξαμενών CO2 (Mt 
CO2), 1994

Τομείς Εκπομπές Δέσμευση-
Απομόνωση

Ισορροπία 
Δικτύου

Ενεργειακοί 37 0 37

Μη ενεργειακοί 58 87.8 -29.8

Σύνολο 95 87.8 7.2

(Πηγή: First National Communications Chile, 2000 [44])

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ενεργειακής κατάστασης της Χιλής είναι το 
αξιόλογο μερίδιο εγχώριας παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στο 
πρωτογενές ενεργειακό μίγμα της χώρας.  Το 2004, η υδροηλεκτρική ενέργεια 
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κατείχε ένα ποσοστό της τάξης του 17% στο ενεργειακό μίγμα. Το ποσοστό του 
πετρελαίου (σχεδόν πλήρως εισαγόμενο) ήταν 35,3% και του φυσικού αερίου 
24,3% (από το οποίο το 80% εισαγόταν). Τα καυσόξυλα (εγχώριας προέλευσης) 
και ο γαιάνθρακας (κυρίως εισαγόμενος) συμπληρώνουν με τα ποσοστά 14% και 
9,3% αντίστοιχα τη συνολική παραγωγή ενέργειας.[45] Η συνολική εξάρτηση της 
Χιλής στον τομέα της εισαγωγής ενέργειας πλησιάζει το 70%.[46] Το φυσικό 
αέριο εισάγεται κυρίως από την Αργεντινή μέσω διασυνδετικών αγωγών και το 
πετρέλαιο προέρχεται από την Αργεντινή, τη Βραζιλία,  την Ανγκόλα και την 
Νιγηρία.  Πρόσφατα έχουν προκύψει ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
φυσικού αερίου, εξαιτίας των τελευταίων και συχνών μειώσεων παροχής 
φυσικού αερίου μέσω του δικτύου από την Αργεντινή, με τα ποσοστά παροχής να 
έχουν μειωθεί κατά 20% έως 50% από τη συμφωνηθείσα ημερήσια παροχή.[47] 

Η Χιλή αποτελείται από δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες (βλέπε σχήμα 5.6). 1Το 
μεγαλύτερο μήκος των συνόρων της είναι με την Αργεντινή ανατολικά και με το 
Περού και τη Βολιβία βόρεια και βορειοανατολικά. Ο πληθυσμός της έχει 
αστικοποιηθεί έντονα και ζει κυρίως στην κεντρική περιοχή μέσα και γύρω από 
την περιοχή Metropolitana. Η Χιλή έχει τέσσερα δίκτυα ενέργειας και αρκετές 
ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής, οι οποίες το 2006 παρήγαγαν 57555 GWh 
ηλεκτρισμού (βλέπε πίνακα 5.10). Το 2006 περίπου το 70% του ηλεκτρισμού της 
Χιλής διοχετευόταν και καταναλωνόταν στην κεντρική περιοχή της χώρας από το 
Sistema Interconectado Central (SIC) δίκτυο ενέργειας (40340 GWh παραγωγής το 
2006, με αναλογία 70/30 ανάμεσα στην υδροηλεκτρική και τη θερμική παραγωγή). 
Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο ενέργειας της χώρας είναι το Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING) με παραγωγή που ανερχόταν στις 13236 GWh το 2006. 
Αποτελείται κυρίως από μονάδες θερμικής ενέργειας, καλύπτει ηλεκτρικά κυρίως 
τις εταιρείες εξόρυξης και την ζήτηση από τα προάστεια της πόλης και 
αποτελείται από λίγες μονάδες παραγωγής ενέργειας με τεράστιες 
χωρητικότητες. 
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1 Οι 13 διοικητικές περιφέρειες της Χιλής από τον Βορρά μέχρι τον Νότο είναι: I: Tarapaca, II: Antofagasta, 
III: Atacama, IV: Coquimbo, V: Valparaiso, RM: Region Metropolitana, VI: Libertador General Bernardo O’Higgins, 
VII: Maule, VIII: Biobio, IX: Araucania, X: Los Lagos, XI: Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, XII: Magellanes 
y Antartica Chilena.



Πίνακας 5.10: Ποσότητες Εγκατεστημένης Ηλεκτρικής Ισχύος στη Χιλή (2006)

Δίκτυο Εγκατε-
στημένη 
Ισχύς 
(MW)

Θερμική 
Παρα-
γωγή 
(%)

Υδροη-
λεκτρι-
κή 

Παρα-
γωγή 
(%)

Αιολική 
Παρα-
γωγή 
(%)

Συνολι-
κό 

Μερίδιο 
(%)

Παρα-
γωγή 
Ισχύος 

(%) 
(GWh)

Παρα-
γωγή 
Ισχύος 

(%)

SING 3601.9 99.6 1 0.4 0 26.7 13236 23

SIC 8669.5 44.8 2 55.2 0 64.3 40340 70.1

Magalla
nes

64.7 100 3 0 0 0.5 140.4 0.2

Aysen 33.5 41.5 4 52.5 6 0.25 224.6 0.4

Μη 
διακε-
κριμένη 
παρα-
γωγή 
ισχύος

1109.7 92.2 7.8 0 8.25 3614.3 6.3

Σύνολο 13479 100 57555 100

1 Τα ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το ντήζελ χρησιμοποιούνται για την 
καύση στους στροβίλους.
2 Παραγωγή ισχύος κυρίως από άνθρακα, αλλά με αυξανόμενο το ποσοστό φυσικού αερίου και 
μειούμενο ποσοστό των ντηζελοκίνητων μηχανών.
3 Περίπου 85%  των ντηζελομηχανών και των μηχανών που λειτουργούν με καύση φυσικού αερίου 
συμπληρώνουν το υπόλοιπο.
4 Κυρίως ντηζελοκίνητες μονάδες.

(Πηγή: Chile's National Energy commission (Comisión Nacional de Energía - CNE), 2007)

Αφότου το φυσικό αέριο διοχετεύτηκε από την Αργεντινή στη Χιλή, αυξήθηκε 
σημαντικά η χρήση του μέσα στο 1 9 9 7 για παραγωγή ενέργειας και 
πολλαπλασιάστηκαν οι μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, και 
ως εκ τούτου αντικαταστάθηκαν και κάποιες απαρχαιωμένες και ακατάλληλες 
μονάδες γαιάνθρακα.  Η παραγωγή θερμικής ενέργειας στη Χιλή λαμβάνει χώρα 
κυρίως στο βόρειο και άνω κεντρικό κομμάτι της χώρας. Ωστόσο, η κρίση το 
2004 στην Αργεντινή προκάλεσε μείωση από 20% έως 50% στην ημερήσια διανομή 
του φυσικού αερίου στη Χιλή. Ειδικότερα το SING σύστημα αντιμετώπισε 
σημαντικές δυσκολίες για να διατηρήσει την παραγωγή ενέργειας πάνω από τα 
αποδεκτά όρια και σε λογικές τιμές, αναγκαζόμενο ακόμη και να αφήσει αδρανή 
σημαντικά αποθέματα ισχύος που προέρχονταν από τη χρήση του φυσικού 
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αερίου .1  Το σύστημα S I N G χαρακτηρίζεται από μια σχετικά μικρή 
προσαρμοστικότητα και αποτελείται κυρίως από μεγάλης κλίμακας θερμικά 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  που κάνουν χρήση γαιάνθρακα και 
φυσικού αερίου . Οι βιομηχανίες εξόρυξης , οι οποίες καταναλώνουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από αυτό το δίκτυο, 
αναγκάστηκαν σε μειώσεις αποθεμάτων και σε αύξηση των τιμών της ενέργειας.
[48] Παρόμοια, το ποσοστό χρήσης του γαιάνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, μετά από μια σημαντική πτώση την περίοδο 1999-2001, αυξήθηκε σε 
κάποιο βαθμό, εξαιτίας των ανησυχιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια 
γύρω από την διασφάλιση της συνεχούς παροχής του φυσικού αερίου (βλέπε 
σχήμα 5.5).
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Σχήμα 5.5: Ποσοστό Χρήσης Ειδών Καυσίμων στην Παραγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας της Χιλής (1999-2006)

(Πηγή: Chile's National Energy commission (Comisión Nacional de Energía - CNE), 2007)
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1 Περίπου ένα ποσοστό  36,3% της συνολικής εγκαταστημένης ισχύος στη Χιλή από  εργοστάσια που 
λειτουργούν με καύση φυσικού αερίου και ένα ποσοστό 16,5% από εργοστάσια που λειτουργούν με 
καύση άνθρακα, σε συνδυασμό με το  σχεδόν ίσο ποσοστό των δύο καυσίμων στην παραγωγή 
ενέργειας (αντίστοιχα 23,1% και 22,5%)· υπάρχει ένδειξη ότι οι συντελεστές φορτίου των 
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με καύση  φυσικού αερίου (για το  έτος 2006: 
CNE 2007) ήταν σχετικά χαμηλοί, και γι΄αυτό  σημαντικά αποθέματα παρέμειναν αδρανή, δεδομένης 
της αβεβαιότητας στην παροχή φυσικού αερίου.
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Σχήμα 5.6: Χάρτης της Χιλής και των Τεσσάρων Ολοκληρωμένων Συστημάτων 
Παραγωγής Ισχύος (SING: Βόρεια, SIC: Άνω Κεντρικά, Aysen: Νοτιοκεντρικά και 

Magallanes: Νότια) 

5.3.2 Προφίλ ΜΚΑ

Τα έργα ΜΚΑ που διεξάγονται στη Χιλή είναι αναγκαίο να προσαρμόζονται στα 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα που έχουν 
διατυπωθεί στην εθνική νομοθεσία. Η περιβαλλοντική επίδραση ενός έργου ΜΚΑ 
στη Χιλή εκτιμάται από την περιφερειακή αρχή στην περιοχή στην οποία το έργο 
θα πραγματοποιηθεί (regional Commission for the Environment - Περιφερειακή 
Επιτροπή για το Περιβάλλον). Στην περίπτωση που το έργο εμπλέκει περισσότερες 
από μια περιοχές,  πρέπει να υποβληθεί για αξιολόγηση και έγκριση στην Εθνική 
Περιβαλλοντική Επιτροπή (National Environmental Commission-CONAMA) μια 
αναφορά, όπου εκτιμώνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η CONAMA αξιολογεί 
την πρόοδο της Διοίκησης Συλλογής Ενεργειακών Πληροφοριών ( E n e r g y 
Information Administration - EIA) και αποφαίνεται αν το έργο πειθαρχεί ή όχι στους 
εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και κανονισμούς. [49]

Η CONAMA ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί ως το DNA της χώρας για το ΜΚΑ από 
το Μάιο του 2003, σε συνεργασία με την PROCHILE (η κρατική υπηρεσία που 
προωθεί το εξωτερικό εμπόριο), που είναι υπεύθυνη για την προώθηση των έργων 
ΜΚΑ στη Χιλή, και με την COR.FO (την κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για 
την οικονομική ανάπτυξη - the Economic Development Agency),  που λειτουργεί ως 
διαμεσολαβητής για τις εργασίες του ΜΚΑ,  προωθώντας κανονισμούς και 
μελέτες σκοπιμότητας που δημιουργούν κίνητρα για έργα ΜΚΑ στον τομέα των 
ΑΠΕ.  Καθαρά κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης για τα έργα ΜΚΑ δεν υπάρχουν στη 
Χιλή. Ο κυριότερος παράγων όταν εξετάζεται ένα έργο είναι ότι αν δεν έχει 
αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, ή αν μπορεί να μετριάσει αυτές τις 
επιδράσεις, τότε αυτό συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. 
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Η CONAMA σκοπεύει να επιτρέψει στα έργα ΜΚΑ να συνεισφέρουν στις εγχώριες 
ανάγκες και προτεραιότητες (συγκεκριμένα στην ασφάλεια και την παροχή 
ενέργειας).[37] Η Χιλή έχει διάφορες εναλλακτικές εφαρμογής έργων ΑΠΕ με 
σημαντικές προοπτικές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
« περιμένουν» να γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικές . Εντός της ανοιχτής 
οικονομίας της Χιλής, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι η 
κινούμενη δύναμη πίσω από τα έργα στον τομέα της παραγωγής ενέργειας αλλά 
και άλλων τομέων. Σύμφωνα με την CONAMA, ο ΜΚΑ θα μπορούσε επίσης να 
συμβάλλει ενεργά στην εξοικονόμηση ενέργειας , ιδίως για τις μεγάλες 
βιομηχανίες , όπως της παραγωγή τσιμέντου και της εξόρυξη χαλκού . 
Επιπροσθέτως, η προοπτική έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας ΜΚΑ μικρής 
κλίμακας στη Χιλή, όπως δεικνύεται από έναν αριθμό εμπειρογνωμόνων είναι 
σημαντική , παρόλο που την εκμεταλλεύονται ελάχιστα . Ο πίνακας 5 . 1 1 
παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των έργων 
ΜΚΑ στη Χιλή μέχρι τον Οκτώβριο του 2007.

Τον Οκτώβριο του 2007, έγινε ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση της Χιλής αξιολογεί την 
εφαρμογή ενός προγράμματος εργασιών ΜΚΑ, βασισμένο στη χρήση συμπαγών 
λαμπτήρων φθορισμού στη χώρα. Η ιδέα είναι να δοθούν δωρεάν δύο λαμπτήρες 
φθορισμού σε κάθε νοικοκυριό χαμηλού εισοδήματος . Το πρόγραμμα θα 
εφαρμοστεί σε συνεργασία με την Inter-American Development Bank.
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Πίνακας 5.11: Έργα ΜΚΑ στη Χιλή κατά τις Φάσεις Διεκπεραίωσης, μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2007

Κατα- 
χωρη-
μένα

Υπό 
Επιθεώ-
ρηση

Υπό 
Επικύ-
ρωση

Απορρι-
φθέντα

Υπό 
Διόρθω-

ση

Υπό 
Κατα-
χώρηση

Αναδά-
σωση

1

Γεωργία 4 3 1

Βιοαέριο 2

Βιομάζα 4 3

Εξοικο-
νόμηση 
Ενέργει-
ας στον 
Εφοδια-
σμό

1

Μετα-
στροφή 
στα 
ορυκτά 
καύσιμα

1

Δέσμευ-
ση 
Διαφεύ-
γοντος 
αερίου

1

Υδροη-
λεκτρική 
Ενέργεια

4 4

Φορέας 
Υγροποι-
ηµένου 
Αερίου

6 1 6

N20 1

Αιολική 
Ενέργεια

1

Σύνολο 21 1 20 1 0 0 43

(Πηγή: UNEP Risø Centre, after Fenhmann 2007)
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5.3.3 Αποτίμηση των Τεχνολογικών Αναγκών

Στη Χιλή τριάντα ειδικοί εμπ ειρογώμονες παραχώρησαν συνέντευξη και 
ρωτήθηκαν σε ποια ενεργειακή υπηρεσία απαιτείται να δοθεί περισσότερη 
προσοχή, ποια βιώσιμη ενεργειακή τεχνολογία θα ήταν καταλληλότερη στο 
ευρύτερο πλαίσιο της Χιλής και ποια τεχνολογία ανάμεσα σε αυτές που 
βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης θα απέδιδε περισσότερα οφέλη 
αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη (Σεπτέμβριος 2006 - Μάιος 2007).

Από τις ενεργειακές υπηρεσίες που περιέχονται στη λίστα της ερώτησης 1 του 
ερωτηματολογίου , η εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία , η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα (αγροτικές περιοχές) και η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές θεωρήθηκαν από τους ειδικούς 
εμπειρογνώμονες ως σημαντικής προτεραιότητας (με μέσο όρο αποτελεσμάτων 
4,4, 4,2, και 4,0 αντίστοιχα). Η εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία (στους 
τομείς παραγωγής τσιμέντου, σίδηρου και ατσαλιού, στη γεωργία και στον τομέα 
των τροφίμων (π.χ. ζάχαρη) και στον τομέα της χημικής βιομηχανίας) έλαβε την 
υψηλότερη θέση από τους 23 στο σύνολο των 30 ειδικών εμπειρογνωμόνων, ενώ η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές θεωρήθηκε μια πολύ 
σημαντική ενεργειακή υπηρεσία από 20 ειδικούς εμπειρογνώμονες. Η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργικούς σκοπούς εκτιμήθηκε ως μέτριας μέχρι 
υψηλής σπουδαιότητας (με μέσο όρο 3,8), όπως και η δημοτική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων (3,68) και η παροχή θερμότητας στη βιομηχανία (3,56). 

Από το ένα περίπου τρίτο των Χιλιανών εμπειρογνωμόνων που παρέθεσαν 
συνέντευξη, όταν ρωτήθηκαν ποιες υπηρεσίες θεωρούν σημαντικές, εκτός από 
αυτές που υπήρχαν στη λίστα της ερώτησης 1, αναφέρθηκε ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας ή οι εναλλακτικές τεχνολογίες καυσίμων στον τομέα των μεταφορών 
είναι σημαντικές έως πολύ σημαντικές στη Χιλή. Κάποιοι ειδικοί εμπειρογνώμονες 
ανέφεραν ότι παρέλειψαν τις μεταφορές από τη λίστα,  αλλά δεν πιστεύουν ότι 
είναι μια σημαντική ενεργειακή υπηρεσία για τη Χιλή.

Επιπρόσθετες ενεργειακές υπηρεσίες που αναφέρθηκαν από τους ειδικούς 
εμπειρογνώμονες στη λίστα της ερώτησης 1 και θεωρήθηκαν από σημαντικές έως 
πολύ σημαντικές είναι οι : η εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή 
μεταλλευμάτων, η οποία αναφέρθηκε ανωτέρω και αποτελεί ένα σημαντικό 
οικονομικό τομέα της Χιλής, η ενέργεια για λόγους ψύξης στον τομέα της 
βιομηχανίας και της γεωργίας,  οι τεχνολογίες αφαλατώσεως, η διαχείριση της 
ζήτησης στα νοικοκυριά και στους τομείς εξυπηρέτησης (σχολεία και 
νοσοκομεία).

Αναλύθηκε, επίσης, πώς οι ενεργειακές ανάγκες και προτεραιότητες στον τομέα 
της εξυπηρέτησης εκτιμήθηκαν από τις ομάδες των ειδικών εμπειρογνωμόνων. Οι 
άνθρωποι από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που ερωτήθηκαν (5 άτομα),  έκριναν όλες 
τις υπηρεσίες που αναφέρονταν στη λίστα της ερώτησης 1 σημαντικές έως πολύ 
σημαντικές , με μέσο όρο αποτελεσμάτων 4 , 3 . Οι αντιπρόσωποι των 
συμβουλευτικών οργανώσεων (6 άτομα) ήταν περισσότερο εκλεκτικοί όταν 
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εκτιμούσαν τη σπουδαιότητα των διαφορετικών ενεργειακών αναγκών και 
προτεραιοτήτων της Χιλής. Κατά την άποψη τους, η εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα έχουν τη 
μέγιστη προτεραιότητα (σημαντικές έως πολύ σημαντικές υπηρεσίες) και 
ακολουθούν η παροχή θερμότητας για βιομηχανικούς σκοπούς και η δημοτική 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων (σημαντικές υπηρεσίες ) . Η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργικούς σκοπούς και υπηρεσίες , η παροχή 
θερμότητας στα νοικοκυριά και στις υπηρεσίες και η ενέργεια για σκοπούς ψύξης 
θεωρήθηκαν μέτριας σπουδαιότητας.

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι (8 συνεντευξιαζόμενοι) έδωσαν προτεραιότητα στην 
ενέργεια για σκοπούς ψύξης (3,8) και για τη γεωργία και τα νοικοκυριά στις 
περιοχές της υπαίθρου (από μετρίως σημαντικές έως σημαντικές υπηρεσίες). 
Αναμενόμενο ήταν οι 7 ερωτώμενοι από τον χώρο της βιομηχανίας να εκτιμήσουν 
την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της βιομηχανίας ως πολύ σημαντική (4,9 
κατά μέσο όρο) και στη συνέχεια να τοποθετήσουν την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς και στον οικιακό τομέα, και την παροχή 
θερμότητας στη βιομηχανία (σημαντικές υπηρεσίες ) . Εν κατακλείδι , οι 
αντιπρόσωποι από διάφορες οργανώσεις (NGOs και διεθνείς οργανώσεις, όπως η 
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization (Οργάνωση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη), 4 ερωτηθέντες) ήταν της άποψης ότι η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία είναι 
μεγάλης σημασίας, ακολουθούμενες από τη δημοτική διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων ( που τοποθετήθηκε μεταξύ σημαντικής και πολύ σημαντικής 
ενεργειακής υπηρεσίας) και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργικούς 
σκοπούς. Η παροχή θερμότητας κατέλαβε χαμηλές βαθμολογίες (με μέσο όρο 1,5) 
και οι υπόλοιπες υπηρεσίες θεωρήθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους μέτριας 
σημασίας.

Γενικά , οι απαντήσεις στην ερώτηση 1 από τους Χιλιανούς ειδικούς 
εμπειρογνώμονες δείχνουν ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας στον οικιακό τομέα και τη βιομηχανία, η εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία και η δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι σημαντικές 
ενεργειακές υπηρεσίες για τη χώρα. Αυτές οι απαντήσεις συμφωνούν με τις 
αυξανόμενες ανησυχίες στη Χιλή γύρω από την ενεργειακή διανομή μέσω των 
εισαγωγών (π.χ. η εμφάνιση διαταραχής στην ομαλή παροχή φυσικού αερίου από 
την Αργεντινή) και με τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει στην ασφάλεια 
της ηλεκτρικής παροχής στον οικιακό τομέα και τη βιομηχανία. Η παροχή 
θερμότητας και η ενέργεια για σκοπούς ψύξης γενικά λαμβάνουν χαμηλότερες 
βαθμολογίες από τους Χιλιανούς ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Κατά τη σύγκριση των βαθμολογιών ανάμεσα στους ειδικούς εμπειρογνώμονες, 
είναι φανερό ότι οι συνεντευξιαζόμενοι από ακαδημαϊκά και ερευνητικά 
ινστιτούτα θεωρούν περισσότερες υπηρεσίες σημαντικές έως πολύ σημαντικές, 
από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες,  που προέρχονται από τον χώρο των 
κυβερνήσεων˙ γενικά, η τελευταία ομάδα που αναφέρθηκε έδωσε χαμηλότερες 
βαθμολογίες (περίπου μεσαίας σπουδαιότητας) στις ενεργειακές υπηρεσίες που 
υπήρχαν στη λίστα της ερώτησης .  Από τις υπόλοιπ ες ομάδες των 
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εμπειρογνωμόνων, οι σύμβουλοι έδωσαν απαντήσεις που πλησίαζαν περισσότερο 
τις γενικές μέσες βαθμολογίες της Χιλής˙ οι βιομηχανικοί ειδικοί 
εμπειρογνώμονες έδωσαν υψηλή βαθμολογία στις ενεργειακές υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη χρήση ενέργειας στη βιομηχανία.

5.3.4 Αποτίμηση Βιώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Στην ερώτηση 2, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες ρωτήθηκαν ποιες τεχνολογίες 
θεωρούν κατάλληλες για τις ενεργειακές υπηρεσίες που διερευνήθηκαν στην 
ερώτηση 1. Η ιδεατή τεχνολογία που προέκυψε από τις συνεντεύξεις ήταν οι 
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η χρήση συμπαγών λαμπτήρων 
φθορισμού (με μέσο όρο 4,65), ακολουθούμενη από βιώσιμες τεχνολογίες 
σχεδιασμού κτηρίων και τεχνολογίες παθητικής ψύξης (με μέσους όρους 4,54 και 
4,39 αντίστοιχα). Αυτές οι τρεις τεχνολογίες, που στοχεύουν στη μείωση της 
ενεργειακής ζήτησης, θεωρήθηκαν κυρίως ως οι καταλληλότερες, όσον αφορά 
την προτεραιότητα στην αυξημένη ασφάλεια της ηλεκτροδότησης των 
νοικοκυριών. Η χρήση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από τα 
δασικά υπόλοιπα και τα απόβλητα της γεωργίας), η δέσμευση μεθανίου από 
χώρους υγειονομικής ταφής,  η αιολική ενέργεια,  η καύση του μεθανίου, η 
κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων και οι τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς της γεωργίας - τροφίμων (π.χ. ζάχαρη), 
του τσιμέντου, του σιδήρου και του ατσαλιού και της χημικής βιομηχανίας, η 
γεωθερμική ενέργεια,  οι ηλιακές, θερμικές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες 
βιοαερίου θεωρήθηκαν κατάλληλες τεχνολογίες (με βαθμολογίες μεταξύ 4 και 
4,36). Η αιολική ενέργεια και οι τεχνολογίες λέβητων που χρησιμοποιούν βιομάζα 
κατατάχθηκαν επίσης στην βαθμίδα των πολύ σημαντικών υπηρεσιών (5) από 
τους μισούς περίπου ειδικούς εμπειρογνώμονες.  Πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου 
το ένα τρίτο των εμπειρογνωμόνων ήταν τόσο ανεξοικείωτοι με την καύση του 
μεθανίου από τις φλέβες άνθρακα και πετρελαίου που δε μπορούσαν να την 
κατατάξουν σε κάποια βαθμίδα,  γεγονός το οποίο δημιούργησε μια πόλωση προς 
τις υψηλής καταλληλότητας τεχνολογίες, αφού οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που 
ήταν γνώστες αυτής της τεχνολογίας τη θεώρησαν σημαντική έως πολύ 
σημαντική. Αυτό το δείγμα προέκυψε από τις διάφορες ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
με τη διαφορά ότι οι κυβερνητικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες, οι ακαδημαϊκοί 
ειδικοί εμπειρογνώμονες και οι σύμβουλοι επικεντρώθηκαν περισσότερο σε 
τεχνολογίες που θα αύξαναν την ασφάλεια στην ηλεκτρική παροχή των 
νοικοκυριών και των βιομηχανιών , όταν το έκριναν αναγκαίο , ενώ οι 
βιομηχανικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες έδειξαν μια ισχυρότερη προτίμηση στις 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία.

Χαμηλής σπουδαιότητας, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
κρίθηκε η μετατροπή άνθρακα σε φυσικό αέριο , η βελτίωση απόδοσης 
πετρελαίου,  η βελτίωση απόδοσης άνθρακα, οι ενεργειακοί πύργοι,  οι τεχνολογίες 
εξόρυξης μεθανίου, παρόλο που η τελευταία κατηγορία επηρεάστηκε αρνητικά 
αφού περισσότεροι από το ένα τρίτο των εμπειρογνωμόνων δεν ήταν οικείοι με 
αυτή την τεχνολογία, ενώ οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που ήταν οικείοι με αυτή, τη 
βαθμολόγησαν χαμηλά.
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Τελικά, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες θεώρησαν τις πλευρές αειφόρου ανάπτυξης 
των τεχνολογιών «σημαντικές/κατάλληλες» και «αρκετά σημαντικές/αρκετά 
κατάλληλες» στην ερώτηση 2. Κατά μέσο όρο, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες 
υπέδειξαν ότι οι προτιμώμενες τεχνολογίες θα απέδιδαν υψηλά βιώσιμα 
πλεονεκτήματα, παρόλο που υπερεκτίμησαν τα πλεονεκτήματα οικονομικής και 
περιβαλλοντικής φύσεως ελαφρώς περισσότερο από τα κοινωνικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Συμπεράσματα - Προοπτικές

6.1 Συμπεράσματα

Τα βασικά συμπ εράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας είναι τα παρακάτω:

Παρούσα κατάσταση ΜΚΑ

✓ Σημαντική πρόοδος του ΜΚΑ σημειώνεται από το τέλος Νοεμβρίου 2005 και 
μετά.  Πλήθος έργων εντάσσονται στο μηχανισμό αυτό και καθιερώνεται ως 
σημαντικός παράγοντας συμμόρφωσης με το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η 
πλειοψηφία των έργων αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς σε αυτό τον τομέα εμφανίζονται μεγάλες δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

✓ Ωστόσο , η εφαρμογή έργων μέσω του ΜΚΑ συχνά συνοδεύεται με 
προβλήματα,  όπως προβλήματα χρηματοδότησης, κυρίως για τα μικρής 
κλίμακας έργα,  έλλειψη οργανωμένου θεσμικού και πολιτικού πλαισίου για 
την υποστήριξη έργων ΜΚΑ από τις χώρες υποδοχής, περιορισμένη 
ενημέρωση γύρω από το ΜΚΑ, καθώς και δυσκολίες στον προσδιορισμό των 
ΒΜΕ. 

✓ Παρά όλες αυτές τις δυσκολίες,  ο ΜΚΑ μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, 
αφού αποτελεί ένα εξαιρετικό «εργαλείο» για την παγκόσμια ανάπτυξη, 
συμβάλλοντας στην τήρηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο από τις χώρες του 
Παραρτήματος Ι και βοηθώντας στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Προτεινόμενη Μεθοδολογία

✓ Η προσέγγιση του προβλήματος με τη βοήθεια σύνταξης μιας μεθοδολογίας 
για την εκτίμηση των τεχνολογικών αναγκών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 
στην επ ιλογή τεχνολογιών για την κάλυψη των αναγκών υψηλής 
προτεραιότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες θα γίνει εφαμογή 
αυτής της μεθοδολογίας,  στο πλαίσιο του ΜΚΑ, με βάση τη συμβολή τους 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

✓ Αναπτύχθηκε μια μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία ακολουθώντας απλά 
βήματα,  οδηγεί στη σωστότερη εκτίμηση των τεχνολογικών αναγκών μιας 
πιθανής χώρας υποδοχής ενός έργου ΜΚΑ, έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη 
δυνατή επιλογή των έργων ΜΚΑ που θα εφαρμοστούν στη χώρα και που θα 
συμβάλλουν κατά το μέγιστο στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Η μεθοδολογία που 
παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε για την Κίνα και τη Χιλή, αποτελεί ένα 
αρκετά καλό εργαλείο για την αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών στο 
πλαίσιο που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
αποτελείται από τα εξής στάδια: α) Περιγραφή της χώρας υποδοχής, β) 
Μελέτη προφίλ ΜΚΑ της χώρας , γ ) Ανάπτυξη κατάλληλων 
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ερωτηματολογίων , δ ) Επ ιλογή εμπ ειρογνωμόνων και διενέργεια 
συνεντεύξεων , ε ) Ανάλυση ερωτηματολογίων και στ ) Εξαγωγή 
συμπερασμάτων.

✓ Στην πραγματικότητα η επιλογή ενός έργου ΜΚΑ δεν γίνεται με μόνο στόχο 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Λαμβάνονται ακόμα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν οι προτεραιότητες 
και οι ανάγκες της χώρας υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα αξιολογείται η 
συνάφεια με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας,  η συμβολή στην τοπική 
και περιφερειακή ανάπτυξη, οι επιδράσεις στο περιβάλλον,  η συνεισφορά 
στην απασχόληση και η συνεισφορά στην ενεργειακή επάρκεια. Με τη 
βοήθεια λοιπόν της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας και της διενέργειας 
των συνεντεύξεων με ειδικούς εμεπιρογνώμονες λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα 
αυτά τα κριτήρια κι έτσι οδηγούμαστε σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 
προβλήματος. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι στόχος είναι η αξιολόγηση των 
τεχνολογιών σύμφωνα με τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και για 
αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος εφαρμογής και τα εμπόδια 
εφαρμογής.

✓ Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να γίνει σαφές ότι η εφαρμογή αυτής της 
μεθοδολογίας και η διενέργεια συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες , η 
ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και η εξαγωγή 
συμπ ερασμάτων από αυτά δεν σκοπ εύει να υποκαταστήσει τον 
αποφασίζοντα. Με κατάλληλη χρήση, θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης απόφασης μέσω της δομημένης διαδικασίας 
απόφασης και της βοήθειας προς τον αποφασίζοντα για μια πρώτη 
αξιολόγηση των καταλληλότερων βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών για 
εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη αναπτυσσόμενη χώρα μέσω του MKA.  

Πιλοτική Εφαρμογή 

✓ Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής στις εξεταζόμενες χώρες προκύπτει 
ότι υπάρχουν μερικές τεχνολογίες που εμφανίζονται να είναι 
ανταγωνιστικές και κατατάσσονται υψηλά στις δύο χώρες. Οι λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν υψηλή προτεραιότητα και για την Κίνα 
και για τη Χιλή. Η τεχνολογία αυτή φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει 
καθοριστικά στην ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά που 
εκτιμήθηκε και από τις δύο χώρες ως μια ανάγκη υψηλής ή μεσαίας 
προτεραιότητας. Επίσης ως ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας 
θεωρήθηκαν η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η βελτιωμένη παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία. Αυτό συνάδει με τους κυβερνητικούς 
στόχους στην Κίνα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, αφού όπως γνωρίζουμε 
αποτελεί μια ραγδαία αυξανόμενη βιομηχανική δύναμη ενώ έρχεται και σε 
συμφωνία με τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί στη Χιλή, εξαιτίας της 
ανωμαλίας παροχής φυσικού αερίου από την Αργεντινή, γεγονός που έχει 
προκαλέσει αστάθεια και φόβους στη βιομηχανική αγορά. 

✓ Κίνα: Οι τεχνολογίες λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, ηλιακών 
συστημάτων ψύξης και οι τεχνολογίες καθαρού άνθρακα κρίθηκαν ως 
ικανότερες και σημαντικότερες για να συνεισφέρουν στη μείωση 
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εκπομπών CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα 
αλλά και στη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, 
η υδροηλεκτρική ενέργεια με χρήση φραγμάτων θεωρήθηκε ως μια από 
τις πιο κατάλληλες τεχνολογίες που θα μπορούσε να αξοιοποιήσει τη 
δυναντότητα χρήσης ΑΠΕ στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση 
εκπομπών GHGs. 

✓ Χιλή: Το εξαιρετικό αιολικό δυναμικό της Χιλής, οφείλεται κυρίως στη 
γεωγραφική θέση της και την τεράστια ακτογραμμή. Επιπλέον, οι 
πλούσιοι υδάτινοι πόροι της χώρας κάνουν την περιοχή ιδανική για την 
εφαρμογή μικρών ΥΗΣ (ποτάμια). 

6.2 Προοπτικές

Οι σημαντικότερες προοπτικές που προκύπτουν από τη παρούσα μελέτη είναι οι 
εξής:

Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες

✓ Μετά την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην 
Κίνα και τη Χιλή είναι δυνατή η περαιτέρω εφαρμογή της και σε άλλες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αποφασίζοντα στην επιλογή έργων για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του ΜΚΑ με στόχο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας υποδοχής.

Επέκταση της προτεινόμενης μεθοδολογίας

✓ Μελλοντικά, στηριζόμενοι στην παρούσα μεθοδολογία θα μπορούσε να γίνει 
επέκταση των κριτηρίων έτσι ώστε να εμπεριέχονται παράγοντες όπως το 
κόστος και τα εμπόδια εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο θα είχαμε ένα 
«εργαλείο» αξιολόγησης επενδύσεων στο πλαίσιο του ΜΚΑ το οποίο θα ήταν 
πολύ ρεαλιστικό λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πλευρές μιας σχεδιαζόμενης 
επένδυσης μέσω του ΜΚΑ. 
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Παράρτημα Α

Ερωτηματολόγιο
Ερώτηση 1η: Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών

Ποιες είναι,  κατά την άποψή σας, οι κύριες ανάγκες και οι προτεραιότητες στον 
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 προτεραιότητες με μια βαθμολογία 4 ή 
υψηλότερα, με μία τεχνολογία που επιλέχτηκε για κάθε προτεραιότητα, ή θα 
μπορούσαν να υπάρξουν 2 προτεραιότητες με 2 τεχνολογίες κάθε μια.
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Πίνακας Α1: Ανάγκες και προτεραιότητες Ενεργειακών Υπηρεσιών της υπό 
Εξέταση Χώρας

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών Ταξινόμηση (0-5) 

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική παραγωγή

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αγροτικές κοινότητες
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αστικές κοινότητες
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς εξυπηρέτησης

Παροχή θερμότητας στη βιομηχανία

Παροχή θερμότητας στον οικιακό τομέα

Παροχή θερμότητας στους τομείς εξυπηρέτησης

Ενέργεια για σκοπούς ψύξης (π.χ. για φάρμακα)

Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία

Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Άλλες ανάγκες και προτεραιότητες:

Ερώτηση 2η: 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:

104



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 προτεραιότητες με μια βαθμολογία 4 ή 
υψηλότερα, με μία τεχνολογία που επιλέχτηκε για κάθε προτεραιότητα, ή θα 
μπορούσαν να υπάρξουν 2 προτεραιότητες 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
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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 

Σύμφωνη 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 Γεωθερμία 

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 Κτηρίων 
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 
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 Συστήματα Ψύξης

Φωτισμός (τελική χρήση)

28 Λαμπτήρες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας
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29 Ηλιακά Φανάρια
Μαγείρεμα

30 Αποδοτική Παραγωγή 
Ξυλάνθρακα
31 Βιοαέριο 

32 Βελτιωμένες Σόμπες Μαγειρικής 
33 Ηλιακές Κουζίνες
34 LPG και 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

Ερώτηση 3η: 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 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
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 

-Άλλοι 
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 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
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 

-Άλλοι 
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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Χ3 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
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 

-Άλλοι 
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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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):

Οργανισμός:

✓ Κυβερνητικός φορέας/δημόσια διοίκηση (επίπεδο: 
εθνικό/περιφερειακό/δημοτικό)

✓ 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)

✓ Γνώση των εθνικών στρατηγικών πλάνων 
(βαθμολογία 1 - 5)
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Παράρτημα Β 
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου - Κίνα 

Β.1 Επαρχία Γιούναν

Πίνακας Α1: Ανάγκες και προτεραιότητες Ενεργειακών Υπηρεσιών της Κίνας για την 
επαρχία Γιούναν

Κίνα Γιούναν

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών Ταξινόμηση 
(0-5) 

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές 
εφαρμογές

5

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική παραγωγή 3

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αγροτικές κοινότητες

3

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αστικές κοινότητες

3

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς εξυπηρέτησης 4

Παροχή θερμότητας στη βιομηχανία 3

Παροχή θερμότητας στον οικιακό τομέα 3

Παροχή θερμότητας στους τομείς εξυπηρέτησης 2

Ενέργεια για σκοπούς ψύξης (π.χ. για φάρμακα) 3

Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία 4

Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 3

Άλλες ανάγκες και προτεραιότητες:
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Πίνακας Α2: Αξιολόγηση Κατάλληλων Τεχνολογιών βάση των Αναγκών της Κίνας 
για την επαρχία Γιούναν

Τεχνολογία Ταξινόμηση 
(0-5)

Σχόλιο για τους λόγους 
βάση των οποίων έγινε η 

ταξινόμηση 

Σύμφωνη με τη 
στρατηγική /το 
πρόγραμμα 

ανάπτυξης της 
χώρας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

1 Καθαρός Άνθρακας

4 Καθώς η Κίνα επιθυμεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

2 Λέβητας Ατμού 

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί τη 
βελτίωση της απόδοσης και 
την αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχόντων εγκαταστάσεων 
με λέβητες

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

3 Άνθρακας – Σε Αέριο Καύσιμο

4 Καθώς η Κίνα επιθυμεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

4 Βελτίωση Απόδοσης Πετρελαίου

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί 
βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

5 Βελτίωση Απόδοσης Άνθρακα

4 Καθώς η Κίνα επιθυμεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

6 Καύση Μεθανίου

3 Καθώς εκτιμήθηκε ότι οι 
τεχνολογίες διαχείρισης 
αποβλήτων θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας.

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

7 Υδροηλεκτρική (φράγματα)

4 Η επαρχία Γιούναν λόγω του 
υψομέτρου έχει μεγάλες 
προοπτικές εκμετάλλευσης 
της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

8 Γεωθερμία 

2 Δε διαθέτει πλήθος 

γεωθερμικών πηγών 

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

9 Αιολική 

3 Το αιολικό δυναμικό της 

επαρχίας δε είναι ικανό να 

καλύψει μεγάλο τμήμα των 

αναγκών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

10 Ηλιακή (pv)

3 Περιορισμένο ηλιακό 
δυναμικό στην ορεινή 
επαρχία Γιούναν

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας
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11 Μικρά Υδροηλεκτρικά (ποταμοί)

3 Καθώς η Γιούναν είναι μια 
ορεινή περιοχή και έχει 
μεγάλες προοπτικές για 
εκμετάλλευση της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

12 Βιομάζα (δάσος/γεωργία)  

2 Λόγω της φιλοσοφίας 

διαφορετικής αξιοποίησης 
της επαρχίας Γιούναν για τις 

δασώσεις εκτάσεις

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

13 Βιοαέριο 

2 Δεν αποτελεί κύρια πηγή 
ενέργειας για την επαρχία 
Γιούναν

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

14 Μικρά Αποκεντρωμένα 

2 Δεν στηρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία η παραγωγή 

ενέργειας

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

15 Ηλιακοί Πύργοι
2 Περιορισμένο ηλιακό 

δυναμικό στην ορεινή 
επαρχία Γιούναν

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

16 Μεθάνιο ορυχείων άνθρακα για 
χρήση σε γεννήτριες (Coal mine 
methane) 

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

Παραγωγή Θερμότητας

17 Ηλιακή Θέρμανση (ύδωρ και 
θέρμανση χώρου)

2 Περιορισμένο ηλιακό 
δυναμικό στην ορεινή 
επαρχία Γιούναν

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

18 Βιοαέριο

2 Δεν αποτελεί κύρια πηγή 
ενέργειας για την επαρχία 
Γιούναν

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

19 Σχεδίαση Βιώσιμων Κτηρίων 

3 Καθώς το υπουργείο έχει 

απαιτήσει τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των 

κτηρίων

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας

20 Θερμικές Πηγές Εντός ή Εκτός του 
Δικτύου 

2 Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες  

ανάγκες για θέρμανση στην 
επαρχία Γιούναν

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Συνδυασμένος Κύκλος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας 

21 Μεγάλης Κλίμακας ΣΗΘ με 
άνθρακα/αέρια 

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί τη 

βελτίωση της απόδοσης 
στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας

22 Μικρής Κλίμακας ΣΗΘ με 
μικροτουρμπίνες 

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί τη 

βελτίωση της απόδοσης 
στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας
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Ψύξη (αποκεντρωμένη/τελική χρήση)

23 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
(εντός δικτύου)

2 Δε διαθέτει πλήθος 

γεωθερμικών πηγών

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

24 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
(εκτός δικτύου)

2 Δε διαθέτει πλήθος 

γεωθερμικών πηγών

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

25 Κλιματισμός
2 Δεν υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

26 Παθητική Ψύξη μέσω του σχεδίου 
της οικοδόμησης (σκίαση, μόνωση)

2 Δεν υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

27 Ηλιακά Συστήματα Ψύξης

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Φωτισμός (τελική χρήση)

28 Λαμπτήρες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

5 Καθώς θα μειώσει 

σημαντικά το κόστος 
φωτισμού στα δημόσια και 

όχι μόνο κτήρια

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

29 Ηλιακά Φανάρια

3 Καθώς μπορεί να 
εξοικονομηθεί μέχρι και το 
90% της χρήσης ενέργειας 
στους φωτεινούς 
σηματοδότες

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

Μαγείρεμα

30 Αποδοτική Παραγωγή Ξυλάνθρακα
2 Το μαγείρεμα δε στηρίζεται 

σε αυτή την τεχνολογία 

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

31 Βιοαέριο 

2 Δεν αποτελεί κύρια πηγή 
ενέργειας για την επαρχία 
Γιούναν

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

32 Βελτιωμένες Σόμπες Μαγειρικής 

2 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 στην 
επαρχία Γιούναν

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

34 LPG και LNG

2 Νέα τεχνολογία, μη 

χρησιμοποιούμενη στην 
επαρχία Γιούναν

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

114



Βιομηχανία Ενεργειακής Συντήρησης

35 Τσιμέντο

4 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

36 Σίδηρος & Χάλυβας

4 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

37 Χημική

4 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

38 Αγροτική & Βιομηχανία Τροφίμων 
(π.χ. ζάχαρη)

3 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Δημοτικά Στερεά Απόβλητα

39 Δέσμευση του Μεθανίου

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

40 Καύση

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

41 Βιοαέριο

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

42 Αεριοποίηση

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

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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Πίνακας A3: Οφέλη ανά Τομέα που θα Επιφέρει κάθε Τεχνολογία στην Κίνα για την 
επαρχία Γιούναν

Τεχνολογία Ταξινόμιση 
(0-5)

Οικονομικά 
οφέλη /

Επιδράσεις

Ταξινόμιση 
(0-5)

Περιβαλλοντικά 
οφέλη

Ταξινόμιση  
(0-5)

Κοινωνικές 
παροχές

Χ1 
Λαμπτήρες 
Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ2 
Ηλιακά 

Συστήματα 
Ψύξης

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

2 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ3 
Καθαρός 
Άνθρακας

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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 
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Τσιμέντου

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

3 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ5 
Υδροηλεκτρι-

κή 
(φράγματα)

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ6 
Υπερκρίσιμα 
Εργοστάσια 
Παραγωγής 
Ενέργειας

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ7 
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Σιδήρου & 
Ατσαλιού

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ8 
Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με 
μετατροπή 
άνθρακα σε 
φυσικό αέριο

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

3 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ9 
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 

Χημική 
Βιομηχανία

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Β.2 Επαρχία Σαντόγκ

Πίνακας Α1: Ανάγκες και προτεραιότητες Ενεργειακών Υπηρεσιών της Κίνας για την 
επαρχία Σαντόγκ

Κίνα Σαντόγκ

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών Ταξινόμηση 
(0-5) 

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές 
εφαρμογές

5

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική παραγωγή 4

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αγροτικές κοινότητες

3

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αστικές κοινότητες

4

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς εξυπηρέτησης 3

Παροχή θερμότητας στη βιομηχανία 4

Παροχή θερμότητας στον οικιακό τομέα 3

Παροχή θερμότητας στους τομείς εξυπηρέτησης 3

Ενέργεια για σκοπούς ψύξης (π.χ. για φάρμακα) 4

Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία 4

Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 4

Άλλες ανάγκες και προτεραιότητες:
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Πίνακας Α2: Αξιολόγηση Κατάλληλων Τεχνολογιών βάση των Αναγκών της Κίνας 
για την επαρχία Σαντόγκ

Τεχνολογία Ταξινόμηση 
(0-5)

Σχόλιο για τους λόγους 
βάση των οποίων έγινε η 

ταξινόμηση 

Σύμφωνη με τη 
στρατηγική /το 
πρόγραμμα 

ανάπτυξης της 
χώρας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

1 Καθαρός Άνθρακας

4 Καθώς η Κίνα επιθυμεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

2 Λέβητας Ατμού 

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί τη 
βελτίωση της απόδοσης και 
την αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχόντων εγκαταστάσεων 
με λέβητες

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

3 Άνθρακας – Σε Αέριο Καύσιμο

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

4 Βελτίωση Απόδοσης Πετρελαίου

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί 
βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

5 Βελτίωση Απόδοσης Άνθρακα

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας στη 
βιομηχανία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

6 Καύση Μεθανίου

3 Καθώς εκτιμήθηκε ότι οι 
τεχνολογίες διαχείρισης 
αποβλήτων θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας.

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

7 Υδροηλεκτρική (φράγματα)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

8 Γεωθερμία 

2 Δε διαθέτει πλήθος 

γεωθερμικών πηγών 

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

9 Αιολική 

3 Το αιολικό δυναμικό της 

Σαντόνγκ, ως παράκτια 

επαρχία, είναι ικανό να 

καλύψει μεγάλο τμήμα των 
αναγκών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας
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10 Ηλιακή (pv)

3 Το ηλιακό δυναμικό της 

Σαντόνγκ, ως παράκτια 

επαρχία, είναι ικανό να 

καλύψει μεγάλο τμήμα των 
αναγκών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

11 Μικρά Υδροηλεκτρικά (ποταμοί)

3 Καθώς η Σαντόνγκ είναι μια 
περιοχή που διασχίζεται από 
15 ποτάμια και έχει 
προοπτικές για 
εκμετάλλευση της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

12 Βιομάζα (δάσος/γεωργία)  

2 Λόγω της φιλοσοφίας 

διαφορετικής αξιοποίησης 
της επαρχίας Σαντόνγκ για 

τις δασώσεις εκτάσεις

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

13 Βιοαέριο 

2 Δεν αποτελεί κύρια πηγή 
ενέργειας για την επαρχία 
Σαντόνγκ

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

14 Μικρά Αποκεντρωμένα 

2 Δεν στηρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία η παραγωγή 

ενέργειας

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

15 Ηλιακοί Πύργοι
3 Δεν στηρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία η παραγωγή 

ενέργειας

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

16 Μεθάνιο ορυχείων άνθρακα για 
χρήση σε γεννήτριες (Coal mine 
methane) 

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

Παραγωγή Θερμότητας

17 Ηλιακή Θέρμανση (ύδωρ και 
θέρμανση χώρου)

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

18 Βιοαέριο

2 Δεν αποτελεί κύρια πηγή 
ενέργειας για την επαρχία 
Σαντόνγκ

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

19 Σχεδίαση Βιώσιμων Κτηρίων 

2 Δεν αξιολογείται ως μια 

κατάλληλη για την περιοχή 

τεχνολογία

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας

20 Θερμικές Πηγές Εντός ή Εκτός του 
Δικτύου 

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Συνδυασμένος Κύκλος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας 

21 Μεγάλης Κλίμακας ΣΗΘ με 
άνθρακα/αέρια 

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί τη 

βελτίωση της απόδοσης 
στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας
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22 Μικρής Κλίμακας ΣΗΘ με 
μικροτουρμπίνες 

3 Καθώς η Κίνα επιθυμεί τη 

βελτίωση της απόδοσης 
στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας
Ψύξη (αποκεντρωμένη/τελική χρήση)

23 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
(εντός δικτύου)

2 Δε διαθέτει πλήθος 

γεωθερμικών πηγών

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

24 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
(εκτός δικτύου)

2 Δε διαθέτει πλήθος 

γεωθερμικών πηγών

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

25 Κλιματισμός
3 Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

26 Παθητική Ψύξη μέσω του σχεδίου 
της οικοδόμησης (σκίαση, μόνωση)

3 Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

27 Ηλιακά Συστήματα Ψύξης
4 Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Φωτισμός (τελική χρήση)

28 Λαμπτήρες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

4 Καθώς θα μειώσει 

σημαντικά το κόστος 
φωτισμού στα δημόσια και 

όχι μόνο κτήρια

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

29 Ηλιακά Φανάρια

3 Καθώς μπορεί να 
εξοικονομηθεί μέχρι και το 
90% της χρήσης ενέργειας 
στους φωτεινούς 
σηματοδότες

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

Μαγείρεμα

30 Αποδοτική Παραγωγή Ξυλάνθρακα
2 Το μαγείρεμα δε στηρίζεται 

σε αυτή την τεχνολογία 

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

31 Βιοαέριο 

2 Δεν αποτελεί κύρια πηγή 
ενέργειας για την επαρχία 
Σαντόνγκ

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

32 Βελτιωμένες Σόμπες Μαγειρικής 

2 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
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33 Ηλιακές Κουζίνες

3 Νέα τεχνολογία, που είναι 

δυνατόν να εφρμοστεί στην 
επαρχία Σαντόνγκ που 

διαθέτει υψηλό ηλιακό 

δυναμικό

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

34 LPG και LNG

2 Νέα τεχνολογία, μη 

χρησιμοποιούμενη στην 
επαρχία Σαντόνγκ

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση
Βιομηχανία Ενεργειακής Συντήρησης

35 Τσιμέντο

4 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

36 Σίδηρος & Χάλυβας

3 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

37 Χημική

3 Καθώς είναι ανάγκη η 

βελτίωση της απόδοσής 
τους και η μείωση των 

εκπομπών

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

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 την 
κατεύθυνση

Δημοτικά Στερεά Απόβλητα

39 Δέσμευση του Μεθανίου

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

40 Καύση

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

41 Βιοαέριο

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

42 Αεριοποίηση

3 Κρίθηκε ως λιγότερο 
κατάλληλη τεχνολογία γιατί 
πιθανόν θα 
χρησιμοποιούνταν και για 
παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση
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Άλλες τεχνολογίες που δεν περιλαμβάνονται στο συνημμένο κατάλογο π.χ. ηλιακή 
θέρμανση για την ξήρανση συγκομιδών, αιολική ενέργεια για την άντληση 
ύδατος

Πίνακας A3: Οφέλη ανά Τομέα που θα Επιφέρει κάθε Τεχνολογία στην Κίνα για την 
επαρχία Σαντόγκ

Τεχνολογία Ταξινόμιση 
(0-5)

Οικονομικά 
οφέλη /

Επιδράσεις

Ταξινόμιση 
(0-5)

Περιβαλλοντικά 
οφέλη

Ταξινόμιση  
(0-5)

Κοινωνικές 
παροχές

Χ1 
Καθαρός 

Άνθρακας για 
Παραγωγή 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ2 
Υδροηλεκτρι-
κή Ενέργεια με 

χρήση 
Φραγμάτων

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ3 
Λαμπτήρες 
Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

5 -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 
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Τσιμέντου

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ5 
Ηλιακά 

Συστήματα 
Ψύξης

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ6 
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας στη 
Βιομηχανία 
Σιδήρου & 
Ατσαλιού

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ7 
Αιολικά 
Πάρκα 
Μεγάλης 

Κλίμακας για 
Παροχή 
Ενέργειας

4 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

4 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ8 
Ηλιακές 

Κουζίνες (για 
τα 

νοικοκυριά)

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Παράρτημα Γ 
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου - Χιλή

Πίνακας Α1: Ανάγκες και προτεραιότητες Ενεργειακών Υπηρεσιών της Χιλής

Χιλή

 Ανάγκες και προτεραιότητες ενεργειακών υπηρεσιών Ταξινόμηση 
(0-5) 

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές 
εφαρμογές

4

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική παραγωγή 4

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αγροτικές κοινότητες

4

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα στις 
αστικές κοινότητες

3

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς εξυπηρέτησης 2

Παροχή θερμότητας στη βιομηχανία 4

Παροχή θερμότητας στον οικιακό τομέα 2

Παροχή θερμότητας στους τομείς εξυπηρέτησης 2

Ενέργεια για σκοπούς ψύξης (π.χ. για φάρμακα) 3

Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία 4

Δημοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 4

Άλλες ανάγκες και προτεραιότητες: Εξοικονόμηση 
ενέργειας, οι 
εναλλακτικές 
τεχνολογίες 
καυσίμων στον 
τομέα 
μεταφορών
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Πίνακας Α2: Αξιολόγηση Κατάλληλων Τεχνολογιών βάση των Αναγκών της Χιλής

Τεχνολογία Ταξινόμηση 
(0-5)

Σχόλιο για τους λόγους 
βάση των οποίων έγινε η 

ταξινόμηση 

Σύμφωνη με τη 
στρατηγική /το 
πρόγραμμα 

ανάπτυξης της 
χώρας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

1 Καθαρός Άνθρακας

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

2 Λέβητας Ατμού 

1 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

3 Άνθρακας – Σε Αέριο Καύσιμο

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

4 Βελτίωση Απόδοσης Πετρελαίου

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

5 Βελτίωση Απόδοσης Άνθρακα

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δε βρίσκεται ανάμεσα 
στις άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

6 Καύση Μεθανίου

4 Καθώς θα βοηθήσει στη 
μειίωση των ρύπων και 
συνεπώς θα συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

7 Υδροηλεκτρική (φράγματα)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

8 Γεωθερμία 

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

9 Αιολική 

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

10 Ηλιακή (pv)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

11 Μικρά Υδροηλεκτρικά (ποταμοί)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση
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12 Βιομάζα (δάσος/γεωργία)  

4 Καθώς εκτιμήθηκε ότι η 

αξιοποίηση των δασικών 
και γεωργικών αποβλήτων 

θα συνέβαλε στην αειφόρο 

ανάπτυξη

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

13 Βιοαέριο 

4 Κατέχει το δεύτερο 
μεγαλύτερο ποσοστό στο 
ενεργειακό μίγμα της χώρας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

14 Μικρά Αποκεντρωμένα 

1 Είναι κατά βάση 

αστικοποιημένη χώρα

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

15 Ηλιακοί Πύργοι

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

16 Μεθάνιο ορυχείων άνθρακα για 
χρήση σε γεννήτριες (Coal mine 
methane) 

2 Δεν αξιολογείται ως μια 
κατάλληλη για την περιοχή 
τεχνολογία

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Παραγωγή Θερμότητας

17 Ηλιακή Θέρμανση (ύδωρ και 
θέρμανση χώρου)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

18 Βιοαέριο

4 Κατέχει το δεύτερο 
μεγαλύτερο ποσοστό στο 
ενεργειακό μίγμα της χώρας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

19 Σχεδίαση Βιώσιμων Κτηρίων 

5 Καθώς εκτιμήθηκε ότι θα 

συνέβαλε έντονα στην 
αειφόρο ανάπτυξη αφού 

πρόκειται για μια αρκετά 

αστικοποιημένη χώρα

Αποτελεί μια από τις 

άμεσες 
προτεραιότητες της 

χώρας

20 Θερμικές Πηγές Εντός ή Εκτός του 
Δικτύου 

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή 
θερμότητας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση
Συνδυασμένος Κύκλος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας 

21 Μεγάλης Κλίμακας ΣΗΘ με 
άνθρακα/αέρια 

1 Δε στηρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία η Χιλή

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

22 Μικρής Κλίμακας ΣΗΘ με 
μικροτουρμπίνες 

1 Δε στηρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία η Χιλή

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση
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Ψύξη (αποκεντρωμένη/τελική χρήση)

23 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
(εντός δικτύου)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

24 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
(εκτός δικτύου)

4 Καθώς θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην τόνωση 
χρήσης ΑΠΕ

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

25 Κλιματισμός

3 Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

26 Παθητική Ψύξη μέσω του σχεδίου 
της οικοδόμησης (σκίαση, μόνωση)

4 Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

27 Ηλιακά Συστήματα Ψύξης

4 Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση
Φωτισμός (τελική χρήση)

28 Λαμπτήρες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

5 Καθώς θα μειώσει 

σημαντικά το κόστος 
φωτισμού στα δημόσια και 

όχι μόνο κτήρια

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

29 Ηλιακά Φανάρια

4 Καθώς μπορεί να 
εξοικονομηθεί μέχρι και το 
90% της χρήσης ενέργειας 
στους φωτεινούς 
σηματοδότες

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

Μαγείρεμα

30 Αποδοτική Παραγωγή Ξυλάνθρακα
1 Το μαγείρεμα δε στηρίζεται 

σε αυτή την τεχνολογία 

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

31 Βιοαέριο 

4 Κατέχει το δεύτερο 
μεγαλύτερο ποσοστό στο 
ενεργειακό μίγμα της χώρας

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση

32 Βελτιωμένες Σόμπες Μαγειρικής 

1 Καθώς δε στηρίζεται σε 

κάποια νέα τεχνολογία 

δύσκολη στην εφαρμογή, 

αλλά στην αντικατάσταση 

των παλιών συσκευών

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

33 Ηλιακές Κουζίνες

4 Νέα τεχνολογία, που είναι 

δυνατόν να εφρμοσστεί στη 

Χιλή που διαθέτει υψηλό 

ηλιακό δυανμικό

Υπάρχουν κάποιες 

δυνατότητες και 
ορισμένα σχέδια προς 

αυτή την κατεύθυνση
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34 LPG και LNG

1 Νέα τεχνολογία, μη 

χρησιμοποιούμενη στη Χιλή

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

Βιομηχανία Ενεργειακής Συντήρησης

35 Τσιμέντο

4 Καθώς η ενεργειακή 

επάρκεια στη βιομηχανία 

κρίνεται ως πολύ σημαντική 

ενεργειακή υπηρεσία στη 

Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

36 Σίδηρος & Χάλυβας

4 Καθώς η ενεργειακή 

επάρκεια στη βιομηχανία 

κρίνεται ως πολύ σημαντική 

ενεργειακή υπηρεσία στη 

Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

37 Χημική

4 Καθώς η ενεργειακή 

επάρκεια στη βιομηχανία 

κρίνεται ως πολύ σημαντική 

ενεργειακή υπηρεσία στη 

Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

38 Αγροτική & Βιομηχανία Τροφίμων 
(π.χ. ζάχαρη)

4 Καθώς η ενεργειακή 

επάρκεια στη βιομηχανία 

κρίνεται ως πολύ σημαντική 

ενεργειακή υπηρεσία στη 

Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

Δημοτικά Στερεά Απόβλητα

39 Δέσμευση του Μεθανίου

4 Καθώς η διαχείριση των 

δημοτικών στερεών 
αποβλήτων κρίνεται ως 

πολύ σημαντική ενεργειακή 

υπηρεσία στη Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

40 Καύση

4 Καθώς η διαχείριση των 

δημοτικών στερεών 
αποβλήτων κρίνεται ως 

πολύ σημαντική ενεργειακή 

υπηρεσία στη Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

41 Βιοαέριο

4 Καθώς η διαχείριση των 

δημοτικών στερεών 
αποβλήτων κρίνεται ως 

πολύ σημαντική ενεργειακή 

υπηρεσία στη Χιλή

Αποτελεί μια από τις 
άμεσες 
προτεραιότητες της 
χώρας

42 Αεριοποίηση
1 Δε στηρίζεται σε αυτή την 

τεχνολογία η Χιλή

Δεν υπάρχουν σχέδια 

προς αυτή την 
κατεύθυνση

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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Πίνακας A3: Οφέλη ανά Τομέα που θα Επιφέρει κάθε Τεχνολογία στη Χιλή

Τεχνολογία Ταξινόμιση 
(0-5)

Οικονομικά 
οφέλη /

Επιδράσεις

Ταξινόμιση 
(0-5)

Περιβαλλοντικά 
οφέλη

Ταξινόμιση  
(0-5)

Κοινωνικές 
παροχές

Χ1 
Λαμπτήρες 
Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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Χ2 
Βιώσιμες 
Τεχνολογίες 
Σχεδιασμού 
Κτηρίων

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -Κοινωνικο-
οικονομική 
ανακούφιση 
από τη 
φτώχεια 

-Υγεία 

-Εκπαίδευση 

-Ενδυνάμωση 
π.χ. μέσω της 
συμμετοχής 
στη λήψη 
απόφασης ή 
την 
κατάρτιση, 
κ.λπ.

Χ3 
Τεχνολογίες 
Παθητικής 
Ψύξης

5 -Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού 

-Δυνατότητα 
αντιγραφής στη 
χώρα 

-Χαμηλότερη 
εξάρτηση στα 
εισαγόμενα 
καύσιμα 

-Αξιοπιστία 
ενεργειακού 
ανεφοδιασμού

-Σταθερότητα 
τιμών ενέργειας 

-Συμβολή στην 
οικονομική 
ανάπτυξη της 
χώρας  

-Απασχόληση

5 -Τοπικός καθαρός 
αέρας  

-Παγκόσμια  
μείωση εκπομπής 
του CO2

-Εξοικονόμιση 
πόρων 

-Προστασία 
εδάφους 

-Διαχείριση 
ύδατος 
(ποσότητα και 
ποιότητα) 

-Διαχείριση των 
στερεών 
αποβλήτων 

-Οικολογική 
συντήρηση 

-Άλλοι 
περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι

4 -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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