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ΟΗΣΕ : ΕΞ’ ΗΛΕΚΤΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑ
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Ο.Η.Σ.Ε. ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Ο.Η.Σ.Ε. είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ως στόχο της έχει την προώθηση της 
ηλεκτροπρόωσης με σκοπό να βοηθήσει να προστατευτεί το περιβάλλον αλλά και να βοηθήσει να αναπτυχθεί 

οικονομικά το κράτος.
Έχουμε μέχρι σήμερα ως μέλη μας 17 ιδιώτες αλλά και 5 ιδιωτικές εταιρείες .

Έχουμε πραγματοποιήσει παρουσιάσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας και άλλες υπηρεσίες
σε συνεργασία μαζί με τις μεγαλύτερες εταιρείες από όλο τον κόσμο.
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Η ΑΓΟΡΑ

Αγορά σκαφών
Μερικές διευκρινήσεις

ΙστιοπλοϊκάΨαροκάϊκαΣκάφη ψαρέματοςΜικρές βάρκες



Αγορά Ferry
Μερικές διευκρινήσεις

• Τα σκάφη αναψυχής είναι κυρίως για την αναψυχή των επιβατών και για τη μεταφορά τους από το σημείο Α στο Β.
• Τα ανοικτού & κλειστού τύπου Ferry είναι για τη μετακίνηση ανθρώπων και οχημάτων από το σημείο Α στο σημείο 

Β

• Τα Ferry γενικών μεταφορών είναι για όλου του είδους τις μεταφορές και προϊόντα.

Ferry ανοικτού τύπου Ferry γενικών μεταφορώνFerry κλειστού τύπου
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Σκάφη αναψυχής



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Επενδύσεις παρόχων
ενέργειας

Αναβάθμιση ΝαυπηγείωνΝέες μονάδες 
logistics
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Εργοτάξια κατασκευής 
υποδομών

Οικονομία



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Νέες προσλήψεις σε 
εκπαιδευτήρια

Επενδύσεις & συνέργειες
Υφιστάμενων επιχειρήσεων

Νέες εταιρείες για 
την παροχή υπηρεσιών
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Νέες ειδικότητες 
σε πλοία

Νέα επαγγέλματα



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Παραγωγή λιθίου
από το αλάτι

Νέες τεχνολογίες κινητήρων 
σε ελληνικό έδαφος

Νέες τεχνολογίες κατασκευής 
σκαφών & πλοίων
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Καινοτομία

Δυνατότητα κατάταξης
της χώρας στους μεγάλους 

παραγωγούς λιθίου



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Επενδύσεις παρόχων
& εφοπλιστών στο 

χώρο της 
ενέργειας

Αύξηση επενδύσεων ΑΠΕ Εξισορρόπηση δικτύου – μείωση 
κόστους για Δημόσιο-εταιρείες-

πελάτες
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Εργοτάξια κατασκευής 
Υποδομών λιμένων

Πράσινη ενέργεια 



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Μείωση ρύπων λειτουργίας 
Σκαφών & Πλοίων κατά 95%

Αύξηση κερδών ΑΠΕΝέες προσλήψεις 
Ναυπηγών μηχανικών 
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Μείωση κόστους λειτουργίας 
Σκαφών & Πλοίων κατά 80%

Ανταγωνισμός



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Μείωση εξόδων για 
τους επιχειρηματίες 

(βιώσιμες 
επιχειρήσεις)

Αύξηση εσόδων 
Τουριστικών επιχειρήσεων

Μείωση απαιτήσεων 
κρατικού προϋπολογισμού 

για έργα υποδομών
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Οφέλη Γενικής Οικονομίας 
από Πράσινο Τουρισμό

Τουρισμός



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Παραγωγή εξειδικευμένων 
εργαζομένων

Επιρροή στον ΙΜΟ λόγω 
Συμφερόντων της χώρας

Πρόσληψη εξειδικευμένων 
Ελληνικών πληρωμάτων

©2018 | October 2018         Slide 10

Εκπαιδευτικός τομέας

Σύνδεση εκπαιδευτηρίων
με επιχειρήσεις του κλάδου



Εξ’ ηλεκτρίζοντας την Οικονομία
Τι μπορεί να προσφέρει.

Μείωση ρύπανσης 
θαλασσών.

Αύξηση αλιευμάτων.

Επίτευξη του στόχου 
1.5°C του O.H.E.

Μείωση κρατικών εξόδων 
για μεθόδους 

Απορρύπανσης. 
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Μείωση των καυσαερίων
στα λιμάνια.

Μείωση ασθενειών.

Περιβάλλον



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηρακλέους 64,
Ίλιον, ΤΚ: 121 31
Ελλάδα
Τηλ: +30 215 515 0344
Κιν: +30 697 034 1754
Email: info@eba.gr
Web: www.eba.gr

mailto:info@eba.gr
http://www.eba.gr/


Ανάπτυξη επιχειρημάτων επιστολής 
ΟΗΣΕ προς

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης



 

1 Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

  Ȱɽɼʆɲ͕�ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϴ 
   

 

  

ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȸȿȵȾɈɆȻȾɏɁ�ɇȾȰɌɏɁ�ȵȿȿȰȴȰɇ 
ȸʌɲʃʄɹʉʐʎ�ϲϰ͕ 
ȼʄɿʉʆ͕�ɈȾ͗�ϭϮϭ�ϯϭ 
ȵʄʄɳɷɲ  
Ɉɻʄ͗�нϯϬ�Ϯϭϱ�ϱϭϱ�Ϭϯϰϰ 
Ⱦɿʆ͗�нϯϬ�ϲϵϳ�Ϭϯϰ�ϭϳϱϰ  
�ŵĂŝů͗�info@eba.gr    
tĞď͗�www.eba.gr   

 Ʌʌʉʎ͗�Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας & Ανάπτυξης   

Κο Στέργιο Πιτσιόρλα͕ 
Ⱦɲʌɲɶɸʙʌɶɻ�ɇɸʌɴʀɲʎ�ϴ͕ 

Ɉ͘Ⱦ͗͘�ϭϬϭ�ϴϬ͕ Ȱɽɼʆɲ͕ 
Ɉɻʄ͗͘�ϮϭϬ�ϯϯ�ϳϱ�ϳϵϱ 

E-ŵĂŝů͗�an.ypourgos@mnec.gr  

 

 

 

 

 

Ȱʇɿʊʏɿʅɸ�ʃɸ  Ʌɿʏʍɿʊʌʄɲ͕ 

 

ɇɸ�ʍʐʆɹʖɸɿɲ�ʏɻʎ�ɲʋʊ�ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϴ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ�ʅɲʎ͕�ɽɲ�ɽɹʄɲʅɸ�ʆɲ�ʍɲʎ�ɸʐʖɲʌɿʍʏɼʍʉʐʅɸ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ�ʍɲʎ�ʆɲ�ʋɲʌɲɴʌɸɽʉʑʅɸ�ʍʏʉ�Υπουργείο Οικονομικών & Ανάπτυξης͕�ʅɸ�ʍʃʉʋʊ 
ʏɻʆ�ɲʆɳʄʐʍɻ�ʏʘʆ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɳʏʘʆ�ʅɲʎ�ɶɿɲ�ʏʉ�ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ�ʏɻʎ�Ηλεκτροπρόωσης ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ�
ʃɲɿ�ʏʉʐ�Εξηλεκτρισμού της Οικονομίας ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͕�ʋɿʍʏɸʑʉʆʏɲʎ�ʊʏɿ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ�
Ανάπτυξη ʍʏɻʆ�Οικονομία ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ͘ 
Ⱥɸʘʌʉʑʅɸ�ʋʘʎ�ʉ�Εξηλεκτρισμός της Οικονομίας ɹʖɸɿ�ʆɲ�ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ�ʏɲ�ʅɹɶɿʍʏɲ�ʍʏʉ 
Ελληνικό κράτος ʍɸ�ɲʌʃɸʏʉʑʎ ʏʉʅɸʀʎ͕ ʅɸ�ɲʌʖɼ�ɲʐʏʊʆ�ʏɻʎ�Γενικότερης Οικονομίας ʃɿ�ɸʆ�
ʍʐʆɸʖɸʀɲ�ɸʃɸʀʆɻʎ ʏʘʆ�ʋʉʄɿʏʙʆ͘ 

ȶʏʍɿ�ʄʉɿʋʊʆ͕�ʅɿɲ�ʍʏʌʉʔɼ�ʏɻʎ�Ελληνικής Οικονομίας ʋʌʉʎ�ʏʉʆ�Εξηλεκτρισμό ɽɲ�ʅʋʉʌʉʑʍɸ�ʆɲ�
ɸʋɿʔɹʌɸɿ�ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ�ɲʄʄɲɶɹʎ�ʍʏɻʆ͕ 

1. Οικονομία 

ɇʏʉ�ʋɸɷʀʉ�ʏɻʎ�ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɻʎ�Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ�ʏɲ�ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ�ʅɸɶɹɽɻ�ɷʑʆɲʆʏɲɿ�ʆɲ�ɲʐʇɻɽʉʑʆ�
ʋʉʄʑʋʄɸʐʌɲ�ʊʋʘʎ�ʃɲɿ�ʏɲ�ʋʉʍʉʍʏɳ�ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ�ʍɸ�ʅɸɶɹɽɻ�ʆɲ�ɸʀʆɲɿ�ʍɸ�
ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ�ʅɸɶɹɽɻ�ʏɹʏʉɿɲ�ʋʉʐ�ʅʊʆʉ�ʉɿ�ʉɿʃʉʆʉʅʀɸʎ�ʅɸɶɳʄɸʎ�ʃʌɲʏʙʆ�ʅʋʉʌʉʑʆ�ʆɲ�
ʋʄɻʍɿɳʍʉʐʆ͘ 

ɲ͘ Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στεριάς͕�ʃɲɽʙʎ�ʏɹʏʉɿɸʎ�ʆɲʐʋɻɶɼʍɸɿʎ�ɽɲ�
ɲʋɲɿʏɼʍʉʐʆ�ɲʌʖɿʃɳ͕�αποθηκευτικούς χώρους ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ�ʏʘʆ�ʆɹʘʆ�
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ�ʆɲʐʋɼɶɻʍɻʎ͘� 
ȸ�ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ�ɲɶʉʌɳ�ɷɸʆ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʃɲʄʑʗɸɿ�ʏɻʆ�ɲʆɳɶʃɻ�ʃɳʏɿ�ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɽɲ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿ�

mailto:info@eba.gr
http://www.eba.gr/
mailto:an.ypourgos@mnec.gr


 

2 Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ʏɻʆ�ʋʌʊʍʄɻʗɻ�ʆɹʉʐ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ�ɲʌʖɿʃʙʎ͕�ɸʆʙ�ʋʌʘʏʀʍʏʘʎ�ɽɲ�ɲʋɲɿʏɻɽʉʑʆ�
ʋʌʉʍʄɼʗɸɿʎ�ɶɿɲ�ʏɲ�ɲʆɲɶʃɲʀɲ�ɹʌɶɲ�ʐʋʉɷʉʅɼʎ͘ 
Ƀɿ�εγκαταστάσεις ɲʐʏɹʎ�ɽɲ�ɲʋɲɿʏɼʍʉʐʆ�ʋʌʉʍʄɼʗɸɿʎ�ʆɹʉʐ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɶɿɲ�ʏɻ�
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʏʘʆ͘�ȸ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʆɹʘʆ�ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ�ʅʉʆɳɷʘʆ�ɲʋʊ�ʏɿʎ�ɸʇʘʖʙʌɿɸʎ�
ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ�ɷɸʆ�ɸʀʆɲɿ�ʃɳʏɿ�ʏʉ�ɷɸɷʉʅɹʆʉ͕�ʊʅʘʎ�ɻ�απαίτηση ποσοτήτων ɶɿɲ�ʏɻʆ�
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ɸʆʊʎ�ʃɲɿ�ʅʊʆʉʐ�ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ�ɸʀʆɲɿ�ʏʊʍʉ�ʅɸɶɳʄɸʎ�ʋʉʐ�ɻ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�
ʅʉʆɳɷʘʆ�ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɽɸʘʌɸʀʏɸ�ʘʎ�ɷɸɷʉʅɹʆɻ͘� 

ɴ͘ Νέες επενδύσεις από παρόχους ενέργειας ɸʀʏɸ�ʅɹʍʘ�ʏɻʎ�ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ�ʏʘʆ�ʆɼʍʘʆ�
ʅɸ�ʏɻʆ�ɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼ�ʖʙʌɲ͕�ɸʀʏɸ�ɷɿɲʅɹʍʉʐ�έργων & μονάδων παραγωγής πράσινης 
ενέργειας ʍʏɲ�ʀɷɿɲ�ʏɲ�ʆɻʍɿɳ͕�ʋʉʐ�ɽɲ�ʋɲʌɳʍʖʉʐʆ�ʏɻʆ�ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ�ɸʆɹʌɶɸɿɲ�ʍʏɲ�
ʄɿʅɳʆɿɲ͘�Ⱦɳʏɿ�ʏɹʏʉɿʉ�ʍɻʅɲʀʆɸɿ�απαιτητό προσωπικό ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�– 
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ�Θ�ʔʑʄɲʇɻʎ�–ʋʊʆʏɿʍɻʎ�ʃɲʄʘɷʀʘʆͿ͘�;Σχετικό 1Ϳ 

ɶ͘ Ɉɲ�ναυπηγεία & οι ναυπηγοεπισκευαστικές ɺʙʆɸʎ�ɽɲ�ʖʌɸɿɲʍɽɸʀ�ʏɸʄɿʃʙʎ�ʆɲ�
ʋʌʉʖʘʌɼʍʉʐʆ�ʃɲɿ�ʍɸ�ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ�ʏʘʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ɲʄʄɳ�
ɲʌʖɿʃʙʎ͕�ʍɸ�εκπαίδευση ʏʉʐ�ʋɲʄɲɿʉʑ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ�ʏʉʐʎ�ʃɿ�ɸʆ�ʍʐʆɸʖɸʀɲ�ʍɸ�
πρόσληψη νέου μηχανικών & τεχνικών ʉɿ�ʉʋʉʀʉɿ�ɽɲ�ɷʙʍʉʐʆ�ʋʌʊʍɽɸʏɻ�ɲɶʉʌɲʍʏɿʃɼ�
ɲʇʀɲ�ʍʏɲ�ʋʌʉʁʊʆʏɲ�ʏʉʐʎ�;ʅɸʏɲʏʌʉʋɹʎ�Θ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʆɹʘʆͿ�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʏɿʎ�ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ�
ʏʉʐʎ�͘ 

ɷ͘ Ɉɲ�ʋʄʉʀɲ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʃɲɿ�ʆɲ�επανεκπαιδεύσουν ʃɳʋʉɿʉ�ʋʉʍʉʍʏʊ�ʏʉʐ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ�
ʏʉʐʎ�ɲʄʄɳ�ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ�ʆɲ�προσλάβουν ʃɲɿ�ʆɹʉʐʎ�ʏɸʖʆɿʃʉʑʎ�ʃɲɽʙʎ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ�
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ�ɷɸʆ�ʅʋʉʌʉʑʆ�ʆɲ�ʏɲ�ʖɸɿʌɿʍʏɸʀ͕�μη εξειδικευμένο προσωπικό.(Σχετικό 2) 

 

2. Νέα επαγγέλματα 

ȸ�ɲʆɳʋʏʐʇɻ�ʏʉʐ�ɿɷɸʙɷʉʐʎ�ʃɲɿ�ɻ�ʋʌʊɴʄɸʗɻ�ʅɸ�ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�ʏʘʆ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ�ʆʉʅʉɽɸʍɿʙʆ�
ʏʉʐ�ʃʌɳʏʉʐʎ�ɶɿɲ�ʏɻ�ʅɸʏɲɴʉʄɼ�ʏɻʎ�ʃʀʆɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ɽɳʄɲʍʍɲ�ʃɲɿ�ʅɸ�ʏɻ�ʖʌɼʍɻ�ʏɻʎ�
ɻʄɸʃʏʌʉʋʌʊʘʍɻʎ�ʍɸ�ʍʃɳʔɻ�ʃɲɿ�ʋʄʉʀɲ͕�ʋʌʉʍɷʀɷɸɿ�ʏɻʆ�ɳʅɸʍɻ�ɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʑʋɲʌʇɻ�
ʆɹʘʆ�ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ�ʃɲɿ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ�ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɽɲ�ɸʀʆɲɿ�ɸʃʋɲɿɷɸʐʅɹʆʉ�ʍʏɿʎ�ʆɹɸʎ�ɲʐʏɹʎ�
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ�ʃɲɿ�ʍʐʆɽɼʃɸʎ͘ 

ɲ͘ ɀɸ�ɲʌʖɼ�ɲʋʊ�ʏʉʐʎ�Ηλεκτρολόγους μηχανικούς ɲʄʄɳ�ʃɲɿ� 
ɴ͘ ʏʉʐʎ�ɲʋʄʉʑʎ�ηλεκτρολόγους τεχνίτες͕� 
ɶ͘ ʏʉʐʎ�Τεχνικούς κλιματισμού και ψύξης ʏʘʆ�ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕� 
ɷ͘ ʏʉʐʎ�νέους τεχνικούς ʋʉʐ�ɽɲ�ɸʀʆɲɿ�ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉɿ�ɶɿɲ�ʏɻ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʏʘʆ�

ʅʋɲʏɲʌɿʙʆ�Θ�ʏʘʆ�ʐɴʌɿɷɿʃʙʆ�ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ 
ɸ͘ ʏʉʐʎ�ʏɸʖʆʀʏɸʎ�ɼ�ʅɻʖɲʆɿʃʉʑʎ�ʋʉʐ�ɽɲ�ʖʌɸɿɲʍʏʉʑʆ�ɶɿɲ�ʏɲ�ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ�

φωτοβολταϊκά ʃɲɿ�ʏɿʎ�ανεμογεννήτριες ɸʋʀ�ʏʘʆ�σκαφών και των πλοίων͕� 
ʍʏ͘ ʏʉʐʎ�ʆɹʉʐʎ�ʏɸʖʆʀʏɸʎ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɸʀʆɲɿ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɿ�ʍʏɲ�ʄɿʅɳʆɿɲ�ɶɿɲ�ʏɻ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʃɲɿ�

ʏɻ�ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ�ʏʘʆ�ʔʉʌʏɿʍʏʙʆ͕� 
ɺ͘ ʏʉʐʎ�Χημικούς Μηχανικούς ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʉʅɲʄɼ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʆɹʘʆ�ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ�ʊʋʘʎ�

ɶɿɲ�ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ�ɸʃɸʀʆɻʎ�ʏʉʐ�ʐɷʌʉɶʊʆʉʐ ʋʉʐ�ɼɷɻ�ɹʖɸɿ�ɴɶɸɿ�ʍʏɻʆ�ʋɲʌɲɶʘɶɼ�ʃɲɿ�
ʏɻʆ�ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ͕� 

ɷʑʆɲʆʏɲɿ�ʆɲ�ɸʋɿʔɹʌʉʐʆ�καταλυτικές μειώσεις στα ποσοστά της ανεργίας. 

 



 

ϯ Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ϯ͘ Καινοτομία:  

Ȱʆɳɶʃɻ�ɶɿɲ�ɸɶʖʙʌɿɲ�ɲʆɳʋʏʐʇɻ�ʆɹʘʆ�ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ�ʍɸ�ɹʆɲʆ�ʖʙʌʉ�ʋʉʐ�ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ�ɻ�ʖʙʌɲ�ʅɲʎ�
ɹʖɸɿ�ʋɲʌɳɷʉʍɻ�͕�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌʘʆ�ʃɲɿ�ɸʋɿʍʃɸʐɹʎ�ɲʐʏʙʆ�͘ 
ȸ�απαλοιφή κινούμενων μερών ;ʊʋʘʎ�ʍʏʉʐʎ�ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ�ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʃɲʑʍɻʎ͕�ʋɿʍʏʊʆɿɲ�
ɹʅɴʉʄɲ͕�ɴɲʄɴʀɷɸʎ�ʃʄʋ͕�ʃɲɿ�ɷɿɳʔʉʌɲ�ɳʄʄɲ ʅɹʌɻͿ͕�ʍʏʉʐʎ�νέου αυτού τύπου κινητήρες ;ʊʄɲ�
ʏɲ�ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏɲ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ�ʅɹʌɻ�ʏʉʐ�ʃɿʆɻʏɼʌɲͿ͕�ενσωματώνονται ʍɸ�ɹʆɲ�ʃɲɿ�
ʅʉʆɲɷɿʃʊ�ʍɻʅɸʀʉ͘�ɇʏʉʆ�ρότορα . 

ȸ�ͨɲʋʄʊʏɻʏɲͩ�ɲʐʏɼ�ʅɲʎ�ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ͕� 

ɲ͘ ʏɻ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʆɹʘʆ�ɸɿɷʙʆ�ʃɿʆɻʏɼʌʘʆ͘ 
ɇʏɿʎ�ʅɻʖɲʆɹʎ�ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʃɲʑʍɻʎ�ɷɸʆ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ʉʑʏɸ�ʋɲʌɳɷʉʍɻ͕�ʉʑʏɸ�ʏɸʖʆʉɶʆʘʍʀɲ͕�
ʉʑʏɸ�ʋɲʌɲɶʘɶɼ͘�ȸ�ɸʋɲʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʅʉʆɳɷʘʆ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ�ʃɿʆɻʏɼʌʘʆ�ʅɲʎ�ɷʀʆɸɿ�ʃɲɿ�
ʏɻ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʍʐʆɲʔʙʆ�ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ�ʋʉʐ�ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ͕�ʊʋʘʎ�ɶɿɲ�
ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ�ɸʀʆɲɿ� 

ɴ͘ ɻ�ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ�ʏʉʐʎ�ʅɸ�ɸʆɹʌɶɸɿɲ͘  
ȶʆɲ�ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͕�ɸʀʆɲɿ�ɻ�ʏɸʖʆɿʃɼ�ʏɻʎ παραγωγής λιθίου μέσω της αφαλάτωσης͕�ʍɸ�
ʅɿɲ�ʖʙʌɲ�ʋʉʐ�ʏɲ�ɽɲʄɳʍʍɿɲ�ʍʑʆʉʌɲ�ʏɻʎ�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʏɲ�ʆɻʍɿɳ�ʅɲʎ�ɸʀʆɲɿ�ɿɷɲʆɿʃɳ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʏɹʏʉɿʘʆ�ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ͕�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ʋʌʉʍʏɲʏɸʑʉʐʆ�ʏʉ�ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ�
ʋʉʄʄɲʋʄʙʎ�ʃɲɿ�ʋɲʌɳɶʉʐʆ�ʋʌʙʏɻ�ʑʄɻ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʋɲɶʃʊʍʅɿɲ�ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ� 
*;Σχετ. 3-4,  Σχετ. 5Ϳ . 

ɶ͘ ȶʆɲ�ɷɸʑʏɸʌʉ�ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ�ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆ�ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ�ɸʀʆɲɿ�ɻ�ʆɲʐʋɼɶɻʍɻ�
ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ͕�ʍɸ�ɹʆɲʆ�ʏʉʅɹɲ�ʋʉʐ�ɷɸʆ�ɹʖʉʐʅɸ�ʏɻʆ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ�ʏɸʖʆʉɶʆʘʍʀɲ͕�
ɲʄʄɳ�ɸʀʅɲʍʏɸ�ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎ�ʋɲʌɲɶʘɶʊʎ�ʋʌʙʏɻʎ�ʑʄɻʎ�.  

 

4. Πράσινη ενέργεια  

Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɻ�ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɼ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʅɸʏɳɴɲʍɻ�ʍʏɻʆ�ɻʄɸʃʏʌʉʋʌʊʘʍɻ͕� 

ɲ͘ ɸʀʆɲɿ�ɻ�παροχή ενέργειας ɶɿɲ�ʏɻ�ʔʊʌʏɿʍɻ�ʏʘʆ�ʍʃɲʔʙʆ-ʋʄʉʀʘʆ�ɸʀʏɸ�ʍʏɻ�στεριά͕� 
ɴ͘ ɸʀʏɸ�μέσα στη θάλασσα ;ɲʌʊɷʉͿ͘ 

ȳɿɲ�ʊʄɸʎ�ʏɿʎ�ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ�ɽɲ�ʖʌɸɿɲʍɽɸʀ� 

ɶ͘ ɻ�παραγωγή ή και η μεταφορά της ενέργειας ʃɲɿ�ʅɸ�ʏʉʆ�ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊ�ʋʄɹʉʆ�
ɲʆʉɿʃʏʊ͕�ʉɿ�ʅʉʆɳɷɸʎ�ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ�ʋʌɳʍɿʆɻʎ�ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ�ɽɲ�αυξήσουν σημαντικά ʏʉ�
μερίδιο τους ʍʏɻʆ�ɲɶʉʌɳ�ʏʉʐʎ͕�ʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲʎ�ɹʏʍɿ�ʃɲɿ�ʍʏʉʐʎ�ʍʏʊʖʉʐʎ�ʋʉʐ�ɻ�
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ�ȶʆʘʍɻ�ɹʖɸɿ�ɽɹʍɸɿ� 

ɷ͘ ɶɿɲ�ʏɻʆ�απεξάρτηση ʏɻʎ�ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�καύση ορυκτών υλών ɲʄʄɳ�ʃɲɿ� 
ɸ͘ ʍʏɻʆ�επίτευξη ʏɻʎ�Συνθήκης των Παρισίων για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

ʃɲɿ�ʏʉʐ�ʍʏʊʖʉʐ�ɶɿɲ�ʅɻ�ʐʋɸʌɽɹʌʅɲʆʍɻ�ʏʉʐ�Ʌʄɲʆɼʏɻ͘� 
ʍʏ͘ ȸ�ɷɸ�κατασκευή υποδομών φόρτισης στα λιμάνια͕�ɷʀʆɸɿ�ʏʉ�ʏɸʖʆɿʃʊ�ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅɲ�

ʍʏɲ�ʆɻʍɿɳ�ʅɲʎ�ʆɲ�ɹʖʉʐʆ�ʐʋʊ�ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ�ʍʐʆɽɼʃɸʎ͕�ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʉʐ�ɴʄɳɴɻʎ�
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ�ʏʉʐʎ�ʅɸ�ʌɸʑʅɲ�ʅɹʍʘ�ʏɻʎ�ɲʋʉɽɻʃɸʐʅɹʆɻʎ�ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ�ʍʏɲ�
ʃɲʌɳɴɿɲ�ɼ�ʏɲ�ʍʃɳʔɻ�συμβάλλοντας έτσι ʃɲɿ�ʍɸ�ɹʆɲ�σημαντικό πρόβλημα ʏʘʆ�
ʆɻʍɿʙʆ�ʃɲɿ�ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ͕� 



 

ϰ Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ɺ͘ ɲʐʏʊ�ʏɻʎ�εξισορρόπησης του δικτύου ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ɸʋɿʔɹʌɸɿ�ʏɸʌɳʍʏɿɲ�
ʅɸʀʘʍɻ�ʍʏɲ�ɹʇʉɷɲ�ʏʘʆ�ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕�ʏʉʐ�ʃʌɳʏʉʐʎ�ʏʘʆ�ɿɷɿʘʏʙʆ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ʋʉʄɿʏʙʆ 
;Σχετ. 6Ϳ͘ 

 

5. Ανταγωνισμός 

Ɉɲ�ɻʄɸʃʏʌɿʃɳ�ʍʃɳʔɻ�ʃɲɿ�ʋʄʉʀɲ�ɷɸʆ�ʃɿʆʉʑʆʏɲɿ�ɸʋɿɽɸʏɿʃɳ�ʍʏʉʆ�ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊ�ɲʄʄɳ�
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ͕� 

ɲ͘ μειώνοντας ʋʌʘʏʀʍʏʘʎ�ʏʉ�ʃʊʍʏʉʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ�ʏʘʆ�ͨεπενδυτώνͩ�ʍɸ�ʋʉʍʉʍʏɳ�έως 
και 80% ͕ 

ɴ͘ ɷʀʆʉʆʏɲʎ�ʏʉ�ɷɿʃɲʀʘʅɲ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ�ʆɹʘʆ�ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ�ɲʋʊ�ʏɻʎ�ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ�
ʃɲɿ�ʆɲʐʋɼɶɻʍɻʎ͕ 

ɶ͘  ɲʐʇɳʆʉʆʏɲʎ�ɹʏʍɿ�ʏʉʆ�ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ�ʊɶʃʉ�ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ�ʃɲɿ�ɷʀʆʉʆʏɲʎ�ɸʋɿʄʉɶɹʎ�ɶɿɲ�ʆɹɲ�
ɹʍʉɷɲ�ʍɸ�ɲʐʏɹʎ͕�ʅɹʍʘ�ʋʘʄɼʍɸʘʆ�ʍɸ�ɸɶʖʙʌɿɲ�ɲɶʉʌɳ�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʅɹʍʘ�ɸʇɲɶʘɶʙʆ͘ 

Ȱʐʏɼ�ʏɻ�ʍʏɿɶʅɼ�ʍʏɻ�ʖʙʌɲ�ʅɲʎ�ʉ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ɲʐʏʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ�ɷɸʆ�ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ͘� 

ȸ�ʆɹɲ�ɲʐʏɼ�ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ�ɽɲ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿ�πρόσληψη-χρησιμοποίηση Ναυπηγών μηχανικών ʉɿ�
ʉʋʉʀʉɿ�ʅɸʌɿʅʆɼʍʉʐʆ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʏʘʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɲ�ʋʌʉʎ�ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�
ʍʃɳʔɻ�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʋɲʌɲɶʘɶɼ�ʏʘʆ�ʆɹʘʆ�ʃɲɽʙʎ�ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ�ɹʅʔɲʍɻ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʋʄɹʉʆ�ʆɲ�
ɷʉɽɸʀ�ʍʏɻʆ�ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻ�ʏʉʐ�ʃɹʆʏʌʉʐ�ɴɳʌʉʐʎ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ɿɷɿʉʏɼʏʘʆ�ʏʉʐ�ʍʃɳʔʉʐʎ͘ 
ɇʏɻʆ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ�ʏʘʆ�ʃɲʌɲɴɿʙʆ�– ʔɹʌʌʐ�;ɲʆʉɿʃʏʙʆ-ʃʄɸɿʍʏʙʆͿ�ʋʉʐ�ʏʉ�ʋɸɷʀʉ�ɸʀʆɲɿ�ɲʃʊʅɻ�ʋɿʉ�
ɲʋɲɿʏɻʏɿʃʊ͕�ɽɲ�ɲʋɲɿʏɻɽʉʑʆ� 

ɲ͘ νέες προσλήψεις επιστημόνων ʃɲʏɲʄʄɼʄʘʎ�ʃɲʏɲʌʏɿʍʅɹʆʘʆ�ʍɸ�ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ�
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ�Θ�ʏɸʖʆʉɶʆʘʍʀɸʎ�ʃɿ�ɸʆ�ʍʐʆɸʖɸʀɲ� 

ɴ͘ επενδύσεις και υπαγωγές ʍɸ�ɸʐʌʘʋɲʁʃɳ�ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ανάπτυξη ʏʘʆ�
Ɂɲʐʋɻɶɸʀʘʆ�Θ�ʏʘʆ�Ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών. 

 

6. Τουρισμός 

Ʌɲɶʃʉʍʅʀʘʎ�ʋʄɹʉʆ�ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ�ɻ�ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ�ʏʘʆ�ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ�ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ�ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ�
ɲʄʄɳ�ʃɿ�ɸʃɸʀʆʘʆ�ʏɻʎ�ɽɳʄɲʍʍɲʎ�ʍʏʉʆ�ʄɸɶʊʅɸʆʉ�ͨɅʌɳʍɿʆʉ�Ɉʉʐʌɿʍʅʊͩ�ʃɲɿ�ɻ�ʅɸʏɳɴɲʍɻ�ʊʄʘʆ�
ʍʏɻʆ�ʋɲʌʉʖɼ�ͨʋʌɳʍɿʆʘʆ�ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ͩ�ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲʎ�ɹʏʍɿ͕� 

ɲ͘ νέους πελάτες ʋʉʐ�ɸʋɿɷɿʙʃʉʐʆ�ʏʉʆ�ͨʋʌɳʍɿʆʉ�ʏʉʐʌɿʍʅʊ͕ͩ 
ɴ͘ ɇʃɳʔɻ�Θ�ʋʄʉʀɲ�ʏɹʏʉɿɲʎ�ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ�ʃɲɿ�ʉɿ�ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ�ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ�

ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ�;ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ�ʃʄʋͿ�ʋʄɹʉʆ�ɷʀʆʉʐʆ�ʏɻʆ�ɸʐʃɲɿʌʀɲ�ʍʏʉʐʎ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʀɸʎ�ʆɲ�
ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ�υπηρεσίες αυξημένης αξίας, χαμηλότερου κόστους λειτουργίας ʃɲɿ�
ʏɲʐʏʉʖʌʊʆʘʎ�ʏɻʆ�ανάδειξη νέων επαγγελμάτων – προϊόντων – υπηρεσιών ɷɿɲ�
ʅɹʍʉʐ�ʏɻʎ�ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ�ʏɻʎ�αυτόνομης λειτουργίας ;ɽɲʄɳʍʍɿɲ�ʏɲʇʀͿ�ɳʌɲ�ʆɹʉ�
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ�Θ�ɹʍʉɷɲ�ɶɿɲ�ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ�ʃɲɿ�ʃʌɳʏʉʎ͘ 

ɶ͘ ɀɸʀʘʍɻ�ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ�ʃʌɲʏɿʃʉʑ�ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ�ɶɿɲ�ɹʌɶɲ�ʐʋʉɷʉʅʙʆ (Σχετ. 7)͕ 
ɷ͘ Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆɸʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�NATURA ʅʋʉʌʉʑʆ�ʋʄɹʉʆ�ʆɲ�ɲʋʉʏɸʄɹʍʉʐʆ�περιοχές έλξης 

και αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας & επισκεψιμότητας͕�ʋʌʉʍʏɲʏɸʑʉʆʏɲʎ�



 

ϱ Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ʋʌʘʏʀʍʏʘʎ�ʏʉ�ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ�ʃɲɿ�ɸʆ�ʍʐʆɸʖɸʀɲ�ɲʐʇɳʆʉʆʏɲʎ�ʏɲ�ɿʍʉɺʑɶɿɲ ʏʘʆ�ɷɿɳʔʉʌʘʆ�
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ�ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ�ʏʘʆ�ʃʉʆʏɿʆʙʆ�ʆɼʍʘʆ�ɼ�ʏɻʎ�ɸʆɷʉʖʙʌɲʎ͘ 

ɸ͘ Ȱʋʉʔʐɶɼ�ɲʌʆɻʏɿʃʙʆ�ɸʋɿɽɸʏɿʃʙʆ�ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ�ɲʋʊ�ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɳ�ɼ�ʅɻ�ʃʌɳʏɻ�ʅɸ�
ʋʌʊʍʖɻʅɲ�ʏɻ�ʌʑʋɲʆʍɻ�;Σχετ. 8Ϳ. 

 

7. Εκπαιδευτικός τομέας  

ȸ�ναυτιλιακή εκπαίδευση ʍʏɻʆ�ʖʙʌɲ�ʅɲʎ�ɸʀʆɲɿ�ɹʆɲʎ�ʏʉʅɹɲʎ�ʋʉʐ�ʋɳʍʖɸɿ�ʋʉʄʄɲʋʄʙʎ�ɲʄʄɳ�
ʃɲɿ�ʄʊɶʘ�ʏɻʎ�ɹʄʄɸɿʗɻʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʃʉʆɷʐʄʀʘʆ͘�Ƀɿ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ�ɶɿɲ�ʍʐʆɸʖɼ�ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ�ʍʏʉʆ�
ʏʉʅɹɲ�ʏɻʎ�ʆɲʐʏɿʄʀɲʎ�ɸʀʆɲɿ�ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ�ɸʆʙ�ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ�ʃɲɿʆʉʏʊʅɲ�ɽɹʅɲʏɲ�ʃɲɿ�ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ�
ɹʌʖʉʆʏɲɿ�ʍʏʉ�ʋʌʉʍʃɼʆɿʉ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ�απαιτητά από τον IMO ʖʘʌʀʎ�ʆɲ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ʊʅʘʎ�
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ�ʃɹʆʏʌʉ�ʆɲ�πραγματώσει ʃɲɿ�ʆɲ�εκπαιδεύσει ʃʊʍʅʉ�ʋɳʆʘ�ʍɸ�ɲʐʏɹʎ�ʏɿʎ�ʆɹɸʎ�
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ͘ 
Ʌɲʌɳ�ʏɲʑʏɲ͕�ɲʃʊʅɻ�ʃɲɿ�ʏɲ�ʃʉʆɷʑʄɿɲ�ʋʉʐ�επενδύονται ɲʋʊ�ʏʉ�ʃʌɳʏʉʎ�ʏɻ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�
ʖʌʉʆɿʃɼ�ʍʏɿɶʅɼ�ɶɿɲ�ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ�ʍʏɲ�ʆɲʐʏɿʃɳ�ʄʑʃɸɿɲ͕� 

ɲ͘ ɲʋʊ�ʏʉʐʎ μαθητές των ναυτικών λυκείων μόνο το 10% ʋʌʉʖʘʌʉʑʆ�ʍɸ�ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ�
ʏɻʎ�ɽɳʄɲʍʍɲʎ�ʃɲɿ�ɲʐʏɳ�ʅʊʆʉ�ʍʏɻ�ɽɹʍɻ�ʏʘʆ�Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ͕�ɷɻʄɲɷɼ�ʋɸʌʀʋʉʐ�60 άτομα 
ʏʉ�ʖʌʊʆʉ͘ 
ɉʋɳʌʖɸɿ�ɷɻʄɲɷɼ�ɹʆɲ�κονδύλι χρήματων που ξοδεύεται δίχως αντίκρισμα ʅɲ�ʃɲɿ�
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ�ʋʉʐ�ɷɸʆ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʏʉʋʉɽɸʏɻɽɸʀ�ʍʏɻʆ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ�ʏʘʆ�ʆɲʐʏɿʃʙʆ�
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ͘ 

ɴ͘ Ɉɻ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋɸʌʀʉɷʉ�ʐʋɳʌʖɸɿ�μεγάλη ανάγκη τεχνικού ναυτικού προσωπικού 
ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ�ɲʋʊ�τεχνικούς στεριάς ʋʉʐ�ʅɸʏɸʃʋɲɿɷɸʑʉʆʏɲɿ�ʍʏɿʎ�
απαιτήσεις του ΙΜΟ ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ɽɲ�ɶʀʆʉʐʆ�ɲʃʊʅɻ�ʋɿʉ�ɷʑʍʃʉʄɸʎ͘ 
 

8. Περιβάλλον   
 
α. Μείωση των καυσαερίων ʍʏɲ�ʄɿʅɳʆɿɲ ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʃɲʏɳ�ʏɲ�ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ�ʋʉʐ�

ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɲ�ʋʄɹʉʆ�ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ�ʍʏʉ�ʋʉʍʉʍʏʊ�ʏʉʐ�ϵϱй͘�Ȱʐʏʊ�ɽɲ�ʅʋʉʌʉʑʍɸ�ʆɲ�
ɸʋɿʔɹʌɸɿ�ʅɸʀʘʍɻ�ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ ʋʉʐ�ʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿ�ɲʋʊ�ʏɻ�ʅʊʄʐʆʍɻ�ʏʉʐ�
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ�ʅɸ�ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ�ʏɻ�ʅɸʀʘʍɻ�ʃʉʆɷʐʄʀʘʆ�ʏʉʐ�ʃʌɳʏʉʐʎ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʐɶɸʀɲ�
ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ʘʎ�ʃɹʌɷʉʎ�ʏɻʆ�ɲʑʇɻʍɻ�ʏʉʐ�ʋʌʉʍɷʊʃɿʅʉʐ�ɺʘɼʎ�ʏʘʆ�ʋʉʄɿʏʙʆ͘ Ȱʋʉʔʐɶɼ�
ʆʉʅɿʃʙʆ�ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ�ʃɲʏɳ�ʋʄɻʌʘʅɳʏʘʆ͘�;Σχετ. 9Ϳ. 

ɴ͘ ɀɸʀʘʍɻ�ʌʑʋɲʆʍɻʎ�ɽɲʄɲʍʍʙʆ͘ Ȱʑʇɻʍɻ�ɲʄɿɸʐʅɳʏʘʆ 
ɶ͘ ɀɸʀʘʍɻ�ʃʌɲʏɿʃʙʆ�ɸʇʊɷʘʆ�ɶɿɲ�ʅɸɽʊɷʉʐʎ�Ȱʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ�- Ȱʋʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎ͘� 
δ. ȵʋʀʏɸʐʇɻ�ʏʉʐ�ʍʏʊʖʉʐ�ϭ͘ϱΣC ʏʉʐ�O.H.E. ;ɇʖɸʏ͘ϭϬ Θ�11Ϳ 

 

Ȱʇɿʊʏɿʅɸ�ʃɸ�Ʌɿʏʍɿʊʌʄɲ͕� 

ɀɸ�ɴɳʍɻ�ʊʄɲ�ʊʍɲ�ʍɲʎ�ʋɲʌɲɽɹʍɲʅɸ�ʃɲɿ�ɲʆɲʋʏʑʇɲʅɸ͕�ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ�ʋʉʐ�ɻ�ʏɸʄɿʃɼ�ʍɲʎ�
ɲʋʊʔɲʍɻ�ɸʀʆɲɿ�ʆɲ�υποστηρίξετε την ιδέα ɲʐʏɼ�ʃɲɿ�ʏɻʆ�ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ�ʏʉʐ�Ο.Η.Σ.Ε. ʘʎ�ɿʃɲʆɼ�
ʆɲ�ɸʋɿʔɹʌɸɿ�ɲʆɳʋʏʐʇɻ�ʍʏɻ�ʖʙʌɲ͕�ɼɷɻ�ɻ�ȸʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʍɻ�ʍʏɻ�Ⱥɳʄɲʍʍɲ�ɹʖɸɿ�ɸʆʏɲʖɽɸʀ�ʍʏʉ�
ͨΟλιστικό Αναπτυξιακό Σχέδιοͩ�ʏɻʎ�Ⱦʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʏɻʎ�ɲʆɲɶʘɶɼʎ�ʏɻʎ�ʍɸ�Πυλώνα 
Ανάπτυξης ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ�ʅɲʎ�͕�ʏʊʏɸ�ʋɿʍʏɸʑʉʐʅɸ�ʋʘʎ�ɹʖɸɿ�ʔɽɳʍɸɿ�ɻ�ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ�ʍʏɿɶʅɼ�ʆɲ�



 

ϲ Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ʄʐɽʉʑʆ�ʋɳʆʏʉʏɸ�ʅɸ�τη βοήθεια σας͕ ʏɲ�ʋʌɲʃʏɿʃɳ�ɺɻʏɼʅɲʏɲ�ʏʉʐ�ʊʄʉʐ�ɽɹʅɲʏʉʎ�ʏɻʎ�
Ηλεκτροκίνησης στη Θάλασσα͕�ʊʋʘʎ�ɶɿɲ�ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ�ɸʀʆɲɿ͗� 

I. ȸ�ɽɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ʃɲʆʊʆʘʆ�ʄɸʅɴʉʄʊɶɻʍɻʎ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ�ʍʃɲʔʙʆ�ʔɹʌʘʆʏɲ 
ʅɻʖɲʆɼ�ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʃɲʑʍɸʘʎ�ʏɲ�ʉʋʉʀɲ�ʉɿ�ɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎ�ʏʉʐʎ�ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ�ʆɲ�ʅɸʏɲʏʌɹʗʉʐʆ�ʍɸ�
ɻʄɸʃʏʌɿʃɳ 

II. ȸ�ɽɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ʃɲʆʊʆʘʆ�ʄɸʅɴʉʄʊɶɻʍɻʎ�ʏʘʆ�ɸʇ͛�ɲʌʖɼʎ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆʘʆ�
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ�ʍʃɲʔʙʆ� 

III. ȸ�ɽɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ�ʃɲʆʊʆʘʆ�ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ�ɶɿɲ�ʏɻ�ʔʊʌʏɿʍɻ�
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ�ʍʃɲʔʙʆ�ʃɲɿ�ʃɲʌɲɴɿʙʆ͕�ʅɿʃʌʙʆ͕�ʅɸʍɲʀʘʆ�ʃɲɿ�ʅɸɶɳʄʘʆ�ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ 

IV. ȸ�ɽɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ�ɲɷɸɿʙʆ�ʃɲɿ�ʃɲʆʊʆʘʆ�ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕�ɶɿɲ�ʏɻʆ�
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʍʏɲɽʅʙʆ�ʔʊʌʏɿʍɻʎ�ʍʏɿʎ�ʋʌʉɴʄɼʏɸʎ 

ȳɿɲ�ʏɲ�ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ�ʏɻʎ�ʋʌʙʏɻʎ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ�ʍɲʎ�ʋɲʌɲɽɹʏʉʐʅɸ ʏɻʆ�ɲʋɳʆʏɻʍɻ�ʏʉʐ�
Υπουργείου Ναυτιλίας ʅɸ�Ȱʌɿɽ͘�ʋʌʘʏ͗͘�Ϯϭϯϯ͘ϭͬϯϵϲϳϬͬϮϬϭϲ͕�ʋʌʉʎ�ɸʌʙʏɻʅɲ�ʋʉʐ�ɸʀʖɲʅɸ�
ɲʋʉʍʏɸʀʄɸɿ�ʍʏʉ�ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ�Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ�ʅɸ�ɽɹʅɲ�ʏʉ�ɲʆ�ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ�ɻ�ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ�ɸʆʊʎ�ʍʃɳʔʉʐʎ�
ʋʉʐ�ʔɹʌɸɿ�ʃɿʆɻʏɼʌɲ�ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʃɲʑʍɸʘʎ͕�ʍɸ�ʍʃɳʔʉʎ�ʋʉʐ�ɽɲ�ʔɹʌɸɿ�ʋʄɹʉʆ�ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌɲ͕�
ɻ�ʉʋʉʀɲ�ʃɲɿ�ɲʆɲʔɹʌɸɿ�ʍʏɻʆ�ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ�ϱ͕ 

ͨȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͕�ʘʎ�ʃʑʌɿʉʎ�ʋʌʉʘʍʏɼʌɿʉʎ�ʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�ɷɸʆ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʏʉʋʉɽɸʏɻɽɸʀ�ʍɸ�ʋʄʉʀʉ�
ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�ʋʉʐ�ʄɲʅɴɳʆɸɿ�ɸʆɹʌɶɸɿɲ�ʅʊʆʉ�ɲʋʊ�ʍʐʍʍʘʌɸʐʏɹʎ�ʌɸʑʅɲʏʉʎ�;ʅʋɲʏɲʌʀɸʎͿ͕�
ʃɲɽʊʍʉʆ�ɻ�ʏɹʏʉɿɲ�ʖʌɼʍɻ�ʏʘʆ�ʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ�ɷɸʆ ɹʖɸɿ�ɷʉʃɿʅɲʍʏɸʀ�ɸʋɲʌʃʙʎ�ʍɸ�ʊʄɸʎ�ʏɿʎ�
ʍʐʆɽɼʃɸʎ�ɽɳʄɲʍʍɲʎ͘�ɀʋʉʌɸʀ�ʊʅʘʎ�ʆɲ�ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ�ʘʎ�ʋʌʉʘʍʏɼʌɿʉʎ�ʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�ɹʆɲʎ�
ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�ʋʉʐ�ʄɲʅɴɳʆɸɿ�ɸʆɹʌɶɸɿɲ�ɲʋʊ�ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊ�ɺɸʑɶʉʎ�;ȸͬȷͿ�ɼ�
ʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�͞ʐɴʌɿɷɿʃʊʎ͟�;ȸͬȷ�ɺɸʑɶʉʎ�ʃɲɿ�ʔʊʌʏɿʍɻ�ʍʐʍʍʘʌɸʐʏɼͿ͘�Ʌɹʌɲʆ ʏʘʆ�ɲʆʘʏɹʌʘ͕�ʉ�
ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�ʋʉʐ�ʃɿʆɸʀʏɲɿ�ʅʊʆʉ�ʅɸ�ʍʐʍʍʘʌɸʐʏɹʎ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ�ʘʎ�
ɷɸʑʏɸʌʉʎ�;ɸʔɸɷʌɿʃʊʎͿ�ʃɿʆɻʏɼʌɲʎ�ʋʌʊʘʍɻʎͩ͘ 

ȶʆɲ�ɴɲʍɿʃʊ�ʋʌʊɴʄɻʅɲ�ʄʉɿʋʊʆ�ʋʉʐ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ʄʐɽɸʀ�ʋʄɹʉʆ͕�ɸʀʆɲɿ�ɻ�ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ�ʏɻʎ�
ενέργειας από μπαταρίες ʘʎ�ɸʇʀʍʉʐ�ɿʃɲʆɼ�ʆɲ�ʃɿʆɼʍɸɿ�ʉɿʉɷɼʋʉʏɸ�ɽɲʄɳʍʍɿʉ�ʅɹʍʉ͕�ʃɲɿ�ʏʉʆ�
επαγωγικό κινητήρα ενός σκάφους ;ɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌɲͿ - ʅɸ�ɴɳʍɻ�ʏɲ�ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ�ʏʉʐ- 
ισοδύναμης ισχύος ʅɸ�ʏʉʆ�ʃɿʆɻʏɼʌɲ�εσωτερικής καύσεως ʋʉʐ�ɼɷɻ�ʔɹʌʉʐʆ�ʏɲ�ʍʃɳʔɻ͘�
ȵʋʀʍɻʎ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɲʆɲɶʆʘʌɿʍɽɸʀ�ʘʎ�ʅɹʍʉ�ɿʃɲʆʊ�ʙʍʏɸ�ʆɲ�ɹʖɸɿ�ʏʉ�ʌʊʄʉ�ʏɻʎ�πρωτεύουσας 
προωστήριας δύναμης.  

ɇʏɻ�δεύτερη κατηγορία ɻ�ʄʑʍɻ�ʏʉʐ�ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʋʌʉʃʑʗɸɿ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�
θεσμοθέτηση ʊʄʘʆ�ɸʃɸʀʆʘʆ�ʏʘʆ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ�ʉɷɻɶɿʙʆ�ʋʉʐ�ʖʌɸɿɳɺʉʆʏɲɿ�ʉɿ�ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ�ʏʉʐ 
ʃʌɳʏʉʐʎ�ʃɲɿ�ʋɿʉ�ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ�ɸʃɸʀʆɸʎ�ʏʉʐ�Υπουργείου Ναυτιλίας και των Λιμεναρχείων 
ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɷʙʍʉʐʆ άδεια λεμβολόγησης ʍɸ�ɹʆɲ�ʍʃɳʔʉʎ�ʋʉʐ�ɸʀʆɲɿ�εξ’ 
αρχής ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆʉ�ʘʎ�ɻʄɸʃʏʌɿʃʊ�ʃɲɿ�μη φέρων κινητήρα εσωτερικής καύσεως . 

ɇɲʎ�ʋɲʌɲɽɹʏʉʐʅɸ�ʏʉ�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɲʋɳʆʏɻʍɻ�ʏɻʎ�Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας ʅɸ�Ȱʌɿɽʅ͘�
ʋʌʘʏ͗͘�3153.3/44681/2018 ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɲʆɲʔɹʌɸɿ�ʊʏɿ� 

ͨȸ�ɉʋɻʌɸʍʀɲ�ʅɲʎ�ɸʀʆɲɿ�ɲʌʅʊɷɿɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɸʔɲʌʅʉɶɼ�ʏʘʆ�ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ�ʍʏɻʆ�Ƀɷɻɶʀɲ�
ϮϬϭϯͬϱϯͬȵȵ�ʏʉʐ�ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ�Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ�ʃɲɿ�ʏʉʐ�ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ�ʏɻʎ�ϮϬɻʎ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϯ�
ɶɿɲ�ʏɲ�ʍʃɳʔɻ�ɲʆɲʗʐʖɼʎ�ʃɲɿ�ʏɲ�ɲʏʉʅɿʃɳ�ʍʃɳʔɻ͘ɇɸ�ɲʐʏɼʆ�ʏɻʆ�Ƀɷɻɶʀɲ�ʍʏʉ�ɳʌɽʌʉ�ϯ�



 

ϳ Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ�ϱ�ʌɻʏɳ�ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ�ʅɸʏɲʇʑ�ɳʄʄʘʆ�ʊʏɿ�ʏʉ�ʋɸɷʀʉ�ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ�ɲʐʏɼʎ�ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ�
ɲʋʊ�ʍʃɳʔɻ�ɲʆɲʗʐʖɼʎ�ʅɸ�ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ�ʋʌʊʘʍɻʎ�ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʃɲʑʍɻʎ�;ĚŝĞƐĞů�ɼ�ɴɸʆɺʀʆɻͿ͘�Ɉɲ�
ʍʃɳʔɻ�ʏʉʐ�ɽɹʅɲʏʉʎ�ʔɹʌʉʐʆ�;ʊʋʘʎ�ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ�ɲʋʊ�ʏɲ�ʐʋʊʗɻ�ʍʏʉɿʖɸʀɲͿ�ɸʋɲɶʘɶɿʃʉʑʎ�
ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ�ʋʌʊʘʍɻʎ�;ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎͿ�ʃɲɿ�ʘʎ�ɸʃ�ʏʉʑʏʉʐ�ɷɸʆ�ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ�ʍʏʉ�ʋɸɷʀʉ�ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ�
ʏɻʎ�ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻʎ�Ƀɷɻɶʀɲʎͩ͘�͘ 

ȶʏʍɿ�ʄʉɿʋʊʆ͕�ʊʍʉʆ�ɲʔʉʌɳ�ʏɿʎ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ�ŝ�Θ�ŝŝ�͕�ʋʌʉʏɸʀʆʉʐʅɸ�ʍɸ�ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ�ʋʉʐ�ʃɲɿ�ɸʍɸʀʎ�ɽɲ�
ʏʉ�ɸʋɿɽʐʅʉʑʍɲʏɸ͕ ʏɻ�ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ�ʏʉʐ�Ο.Η.Σ.Ε. με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών 
& Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ɶɿɲ�ʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʏɲʃʏɿʃʙʆ͕�
ʆʉʅʉʄʉɶɿʙʆ͕�ʋɲɶʃʉʍʅʀʘʆ ʋʌʉʏʑʋʘʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ�ʊʋʘʎ�ʃɲɿ�ʉɷɻɶʀɸʎ�ɳʄʄʘʆ�Ευρωπαϊκών 
κρατών αλλά και εκείνων της Ε.Ε.͕�ɸʀʏɸ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɲʍʔɲʄɼ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ɸʆʊʎ�ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉʐ�
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ�ʋʄʉʀʉʐ͕�ɸʀʏɸ ʃɲɿ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɲʍʔɲʄɼ�ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ-ʅɸʏɲʍʃɸʐɼ ɸʆʊʎ�ʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎ�
ʋʄʉʀʉʐ ʋʉʐ�ʔɹʌɸɿ�κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ηλεκτρικό. 

ȵʋʀʍɻʎ�͕�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɲʆɲɺɻʏɻɽʉʑʆ-ɲʆɲʄʐɽʉʑʆ�ʃɲɿ�ʋʌʉʃʌɿɽʉʑʆ�ʉɿ�καλύτερες͕�ʉɿ ʋɿʉ�
ποιοτικές ʅɲ�ʃɲɿ�ʉɿ�ʋɿʉ�ασφαλείς πρακτικές φόρτισης ͕�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ɷɸʆ�ɽɲ�ɸʋɿʔɹʌʉʐʆ�
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʍʏɲ�ɷʀʃʏʐɲ�ʏʉʐ�ΔΕΔΔΗΕ. 

Ʉʅʘʎ͕ ɶɿɲ�ʏɿʎ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ�ŝŝŝ�Θ�ŝǀ�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʏʉ�ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ�ʏɻʎ�
ȸʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʍɻʎ�ʍʏɿʎ�ȵʄʄɻʆɿʃɹʎ�Ⱥɳʄɲʍʍɸʎ�ʆɲ�ʄɳɴɸɿ�ʏɻʆ�ɲʇʀɲ�ʋʉʐ�ʏʉʐ�ɲʌʅʊɺɸɿ ʙʍʏɸ�ʆɲ�
ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ�ʉʆʏʊʏɻʏɲ͕�ʋɿʍʏɸʑʉʐʅɸ�ʋʘʎ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɷʉɽɸʀ�ɹʅʔɲʍɻ�ʍʏɻʆ�κατασκευή ενός 
πιλοτικού προγράμματος ʋʉʐ�ɽɲ�ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ�ʏɻʆ�εξ’ αρχής κατασκευή ενός Ηλεκτρικού 
Φέρρυ͕�ʊʋʘʎ�ɸʋʀʍɻʎ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�σταθμών φόρτισης στεριάς͕�ʍʏɲ�ʄɿʅɳʆɿɲ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɸʋɿʄɸɶʉʑʆ�ʃɿ�
ɹʏʍɿ�ʆɲ�ɶʀʆɸɿ�ɸʆ�ʏɻʎ�ʋʌɳɶʅɲʍɿ�;ʍɸ�ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ�ʍʐʆɽɼʃɸʎͿ�ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ�ʃɲɿ�ʏɻʎ�ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ�
ʏɻʎ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ�ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ�ʊʋʘʎ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ�ʏɻʎ͘ 

Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ�ʅɸ�ɲʐʏʊʆ�ʏʉʆ�ʏʌʊʋʉ�ɽɲ�ɷʉɽɸʀ�ʍɸ�ʊʄɸʎ�ʏɿʎ�αρμόδιες Υπηρεσίες͕�ʊʋʘʎ�ʋʖ�ʅɿɲ�ɸʇ͛�
ɲʐʏʙʆ�ɸʀʆɲɿ�ɻ Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, ɻ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ʆɲ�ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿ͕�ɲʆɲʋʏʑʇɸɿ�
ʃɲɿ�ʏɹʄʉʎ�ʆɲ�ʍʐʆʏɳʇɸɿ�ʃɲɿ�ʆɲ�ʐɿʉɽɸʏɼʍɸɿ͕�ʋɳʆʏʉʏɸ�ʅɸ�ɴɳʍɻ�ʏɿʎ�ɼɷɻ�ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ�ʉɷɻɶʀɸʎ�ʏʘʆ�
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʘʆ�ʆɻʉɶʆʘʅʊʆʘʆ�ʏʉʐ�ʃʊʍʅʉʐ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�κατασκευή - μετατροπή ʃɲɿ�ʏɻ�φόρτιση 
ʅɸɶɳʄʘʆ�επιβατηγών ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�οχηματαγωγών πλοίων͕�ʏɿʎ�ʉɷɻɶʀɸʎ�ʋʉʐ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�
ɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿ�ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ�ναυπηγείο ʏɻʎ�ʖʙʌɲ�ʅɲʎ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɽɸʄɼʍɸɿ�ʆɲ�κατασκευάσει – 
μετατρέψει͕�ɹʆɲ�ɻʄɸʃʏʌɿʃʊ�ʃɲʌɳɴɿ��͘ 

Ƀ�ɴɹʄʏɿʍʏʉʎ�ʏʌʊʋʉʎ�ʃɲʏɳ�ʏɻʆ�ɳʋʉʗɼ�ʅɲʎ͕�ɽɲ�ɼʏʉ�ɻ�επιλογή μιας διαδρομής ʋʉʐ�ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ�
άνω του ενός νησιωτικού διαμερίσματος σε μια διαδρομή͕�ʉʑʏʘʎ�ʙʍʏɸ�ʆɲ�ɷʉʃɿʅɲʍʏʉʑʆ�
ʏɲʐʏʉʖʌʊʆʘʎ�ʃɲɿ�ɻ�αξιοπλοΐα ʏʉʐ�ʍʃɳʔʉʐʎ�ʅɲ�ʃɲɿ�ʉɿ�σταθμοί φόρτισης ʍʏɻ�ʍʏɸʌɿɳ�ʃɲɽʙʎ�
ɸʋʀʍɻʎ�ʃɲɿ�ɻ�συνολική ασφάλεια ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ�ʏʉʐʎ . 

Ƀ�Ƀ͘ȸ͘ɇ͘ȵ͘�ɹʖɸɿ�ʏɻ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ʅɲɺʀ�ʅɸ�ʏɲ�ɼɷɻ�ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲ�ɸʏɲɿʌɿʃɳ�ʅɹʄɻ�ʏʉʐ͕�ʆɲ�ɷʙʍɸɿ�
ʊʄɸʎ�ɸʃɸʀʆɸʎ�ʏɿʎ�τεχνικές και τεχνολογικές λύσεις & οδηγίες ʅɲ�ʃɲɿ�ʏɿʎ�τεχνικές ασφαλείας 
ʋʉʐ�ʖʌɸɿɳɺʉʆʏɲɿ͕�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ɹʆɲ�ʏɹʏʉɿʉ�ʋɿʄʉʏɿʃʊ�ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ�ʆɲ�ʄɳɴɸɿ�ʐʋʊʍʏɲʍɻ͘�
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͕�ʉɿ�ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ�CAVOTEC SA, NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS ʃɲɿ�ɻ�CORVUS 
ENERGY͕�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ʏɲʐʏʉʖʌʊʆʘʎ�ɸʀʆɲɿ�ʃɲɿ�ʉɿ�ɻɶɹʏɿɷɸʎ�ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ�ʍʏɻʆ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʏʘʆ�
Ηλεκτρικών καραβιών και Φέρρυ͕�ɹʖʉʐʆ�ʏɻ�ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ�ʆɲ�ʋɲʌɹʖʉʐʆ�ʊʄʉʆ�ʏʉʆ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ�
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʊ�ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ-ʋʌʉʁʊʆʏɲ�ʃɲɽʙʎ�ɸʋʀʍɻʎ�ʃɲɿ�ʏɿʎ�ʏɸʖʆɿʃɹʎ�ʉɷɻɶʀɸʎ�ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ�ʋʉʐ�ɽɲ�
ʖʌɸɿɲʍɽʉʑʆ�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɶʀʆɸɿ�ʏʉ�ɸɶʖɸʀʌɻʅɲ�ʏɻʎ�ȸʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʍɻʎ�ʍʏɻ�Ⱥɳʄɲʍʍɲ͕�
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ͘ 



 

ϴ Ϯ�Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ�ϮϬϭϴ 

ȵʋʀʍɻʎ�ʏʉ�ʅɹʄʉʎ�ʅɲʎ�ΔΕΗ Α.Ε. ɹʖɸɿ�ʏɻ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ʏɻʎ�ʋɲʌʉʖɼʎ�ʏɻʎ�απαιτούμενης ισχύος 
ʋʉʐ�ɽɲ�ʖʌɸɿɲʍɽɸʀ�ʅɲ�ʃɲɿ�ʏʉʐʎ�κατάλληλους φορτιστές ταχείας φόρτισης ʋʉʐ�ɽɲ�ɲʋɲɿʏɻɽɸʀ�
ʆɲ�ʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆ�ʍʏɲ�ʄɿʅɳʆɿɲ�ʋʉʐ�ʏʉ�ʃɲʌɳɴɿ�ɽɲ�ɸʄʄɿʅɸʆʀɺɸʏɲɿ�ʃɲʏɳ�ʏɻʆ�ɸʋɿʃɸʀʅɸʆɻ�
ɷɿɲɷʌʉʅɼ�ʏʉʐ͘� 

ɇɸ�ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ�ʅɸ�ʏʉ�Ναυπηγείo της Σύρου͕�ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɸʋɿɽʐʅʉʑʅɸ�ʆɲ�ʍʏɻʌʀʇʉʐʅɸ�
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɴʉɻɽɼʍʉʐʅɸ�ʍʏɻʆ�ɲʆɲɴʀʘʍɻ�ʏʉʐ�ʊʋʘʎ�ɸʋʀʍɻʎ�ʃɲɿ�ʍʏɻʆ�ɲʆɳʋʏʐʇɻ�ʏɻʎ�
ʍʖɸɷʊʆ�ɲʆʑʋɲʌʃʏɻʎ�ʋʄɹʉʆ͕ ναυπηγοεπισκευαστικής & κατασκευαστικής ζώνης ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ�
ʅɲʎ͕�ɽɲ�ʋʌʉʖʘʌɼʍʉʐʅɸ�ʍʏɻʆ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ɸʆʊʎ�ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ�ʋʄʉʀʉʐ�ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɽɲ�ʍʖɸɷɿɲʍʏɸʀ�
ɲʋʊ�ελληνικών συμφερόντων ναυπηγοσχεδιαστική ɸʏɲɿʌɸʀɲ�ʃɲɿ�ɽɲ�ɸʇʉʋʄɿʍʏɸʀ�ʅɸ�ʏɲ�
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ�ʋʌʉʁʊʆʏɲ�ʏʘʆ�ʃʉʌʐʔɲʀʘʆ�ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ�ʋʉʐ�ɼɷɻ�ʍɲʎ�ɲʆɲʔɹʌɲʅɸ͘� 

Ⱥɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ʄɻʔɽɸʀ�ʐʋʊʗɻ͕�ʊʏɿ�ʍɸ�ɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ�ʍʐɺɻʏɼʍɸɿʎ�ʋʉʐ�ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍɲʅɸ�ʏʉ�
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ�ɷɿɳʍʏɻʅɲ͕�ʅɸ�ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ�ʋɸʄɳʏɸʎ�ʃɲɿ�ʆɲʐʋɻɶɸʀɲ͕�ɸɿʍʋʌɳʇɲʅɸ�ʏɻʆ�ʋʉʄʑ�
ɽɸʏɿʃɼ�ɽɹʍɻ�ʏʉʐʎ͕�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ�ʏɻʎ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ�ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ͘ 

Ɉɹʄʉʎ͕�ʍɸ�ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ�ʅɸ�ɹʆɲʆ�ɸʃ�ʏʘʆ�ʃʉʌʐʔɲʀʘʆ�ʆɻʉɶʆʘʅʊʆʘʆ�ʏʉʐ�ʃʊʍʅʉʐ͕�ɸʃɸʀʆʉʆ�ʏɻʎ�
DNV -GL͕�ɹʖʉʐʅɸ�ʏɻ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ʆɲ�ʍɲʎ�ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʅɸ�ʋʌʊʍɴɲʍɻ�ʍɸ�ʊʄʉʐʎ�ʏʉʐʎ�
κανονισμούς ασφαλείας και τις πληροφορίες - οδηγίες ʋʉʐ�ɽɲ�ʖʌɸɿɲʍʏɸʀ�ʆɲ�
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏʉʑʆ ʏɲ�ʍʐʆɲʌʅʊɷɿɲ�ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ ʅɸ�ʏɿʎ�ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ�ʏʉʐʎ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ʃɸʌɷʀʍɸɿ�
ɻ�ʖʙʌɲ�ʅɲʎ�ʅɲ�ʃɲɿ�ʉɿ�υπηρεσίες του κράτους͕�ʋʉʄʑʏɿʅʉ�ʖʌʊʆʉ�͘ 

ɀɸ�ɴɳʍɻ�ʊʄɲ�ʏɲ�ʋɲʌɲʋɳʆʘ͕�ɸʔʊʍʉʆ�ʏʉ�Υπουργείο Οικονομικών & Ανάπτυξης ɲʋʉʔɲʍʀʍɸɿ�
ʆɲ�ɷɿɸʃɷɿʃɼʍɸɿ�ɶɿɲ�ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ�ʏʘʆ�ȵʄʄɼʆʘʆ�ɸʔʉʋʄɿʍʏʙʆ�– ɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�ȵ͘ȵ͘�͕�ʏɲ�
κονδύλια ʋʉʐ�ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ�ɶɿɲ�ʏʉʆ�ʍʃʉʋʊ�ʏɻʎ�Ηλεκτροκίνησης στη Θάλασσα͕�ʏʊʏɸ�ʏʉ�
ʅʉʆɲɷɿʃʊ�ʍɻʅɸʀʉ�ʋʉʐ�ɲʋʉʅɹʆɸɿ�ʆɲ�ɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ͕�ɸʀʆɲɿ�ʉ�εφοπλιστής – επιχειρηματίας ʊʋʘʎ�
ɸʋʀʍɻʎ�ʃɲɿ�ɻ�ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɸʌɻ�ɶʌɲʅʅɼ�ɶɿɲ�ʆɲ�ɸʋɸʆɷʐɽɸʀ�ʏʉ�ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ�υπόλοιπο ʋʉʍʊ�
(50%) ʋɹʌɲʆ�ʏʉʐ�ʋʉʍʉʍʏʉʑ�ʏʉʐ�50% από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση . 

ɇɸ�ɲʐʏɼ�ʏɻʆ�ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ�ɸʀʏɸ�ʅʋʉʌɸʀʏɸ�ʆɲ�ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɸ�ʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ�ɸʔʉʋʄɿʍʏɼ�ʋʉʐ�ɸʍɸʀʎ�
ʋɿɽɲʆʉʄʉɶɸʀʏɸ�ʊʏɿ�ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ�ɸʀʆɲɿ�ʉ�ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɸʌʉʎ͕�ɸʀʏɸ�ʆɲ�ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɸ�ʏɻʆ�ʃɲʏɳ�ʏɻʆ�
ɶʆʙʅɻ�ʍɲʎ�καταλληλότερη γραμμή ʃɿ�ɹʏʍɿ�ʆɲ�ɴʉʄɿɷʉʍʃʉʋɻɽʉʑʆ ιδιοκτήτες-εφοπλιστέʎ�
ʋʉʐ�ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ�ʍʏɿʎ�υφιστάμενες διαδρομές . 

Ʌɹʌɲʆ�ɲʐʏɼʎ�ʊʅʘʎ�ʏɻʎ�ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲʎ�ɻ�ʉʋʉʀɲ�ɷʑʆɲʏɲɿ�ʆɲ ɸʀʆɲɿ�ʀʍʘʎ ʃɲɿ ɻ�ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɻ�
ʃɲɿ�ʃɲɽʉʌɿʍʏɿʃʊʏɸʌɻ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�πραγματοποίηση ʏʉʐ�ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕�ʉ�Ο.Η.Σ.Ε. ɹʖɸɿ�ʏɻ�
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ�ʅɲɺʀ�ʅɸ�ʏɿʎ�κορυφαίες εταιρείες της υφηλίου και της Ελλάδος ʆɲ�ʋɲʌɲɷʙʍɸɿ�
ɹʆɲ�ʋɿʄʉʏɿʃʊ�ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͕�ɿʃɲʆʊ�ʃɲɿ�ʆɲ�ɲʋʉɷɸʀʇɸɿ�ʏɿʎ�ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ�ʏɻʎ�Ηλεκτροκίνησης στη 
Θάλασσα, ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʆɲ�ɸʃʏɿʆɳʇɸɿ�ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ�ʃɲɿ�ʏʉʐʎ�ʌʐɽʅʉʑʎ�ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ�ʅɲʎ�
ʍɸ�ʅɸɶɹɽɻ�ʋʉʐ�ʏɲ�ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ�ʖʌʊʆɿɲ�ʅʊʆʉ�ʋʉʄʑ�ʅɸɶɳʄɸʎ�ʉɿʃʉʆʉʅʀɸʎ�ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ�͘ 

ɀɸ�ʏʉ�ɷɸɷʉʅɹʆʉ ʏɻʎ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ�ʍʏɿɶʅɼʎ�ʆɲ�ɸʀʆɲɿ͕ ʋʘʎ�ɲʋʊ ʏʉ�ϮϬϮϬ�ʍʏɲ�ȵʐʌʘʋɲʁʃɳ�
ʄɿʅɳʆɿɲ�ɷɸʆ�ɽɲ�ʅʋʉʌʉʑʆ�ʆɲ�ʋʄɸʑʍʉʐʆ�ʃɲɿ�ʆɲ�ɲʋʉʋʄɸʑʍʉʐʆ�ʋʄʉʀɲ�ʃɲɿ�ʍʃɳʔɻ ʅɸ�ʏɿʎ�
ʅɻʖɲʆɹʎ�ʏʉʐʎ ʆɲ ʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆ�ʏɲ�ʍɻʅɸʌɿʆɼʎ�ʔʑʍɸʘʎ ʃɲʑʍɿʅɲ�ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ�ʆɲ�ʏɿʎ 
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ʍɸ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲʏɳ�ʏɻʆ�ʋɲʌɲʅʉʆɼ�ʏʉʐʎ ʍɸ�ɲʐʏɳ͕ ʃʌʀʆʉʐʅɸ�ʋʘʎ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʏʙʌɲ�
ʋɿɲ͕�ʆɲ�ʋʌʘʏʉʋʉʌɼʍʉʐʅɸ�ʀʍʘʎ�ʍʏʉʆ�ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʉ ʏʉʅɹɲ�ʋʉʐ�ɷɿɲɽɹʏʉʐʅɸ͕ ɸʃɸʀʆʉʆ�ʏɻʎ�
ɽɳʄɲʍʍɲʎ ;ɇʖɸʏ. 12Ϳ. 
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ɇʖɸʏ͘�ϭ͗� ΕΚΘΕΣΗ Sχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: ώρα για δράση! 

(2018/2023(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο 

«Ευρύτερη δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων - Σχέδιο δράσης για υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/EΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης εθνικών πλαισίων πολιτικής βάσει του άρθρου 

10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/94/EΕ» (COM(2017)0652), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και 

ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών2, 

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η 

Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (CΟΡ21), καθώς και την 11η Διάσκεψη των μερών που λογίζεται ως Σύνοδος 

των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι 

(Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,  

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 

από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 

Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση) (COM(2017)0676), 

– έχοντας υπόψη τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων που χρησιμοποιούν 

αέρια καύσιμα ή άλλα καύσιμα χαμηλού σημείου ανάφλεξης (Κώδικας IGF), καθώς και 

τις προτεινόμενες τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί ο Κώδικας υποχρεωτικός 

βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 

(SOLAS), πράξεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εγείρει σε κανονιστικό 

επίπεδο η έγκριση εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα της ναυτιλίας και επιδιώκουν 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τα πλοία, το πλήρωμά τους και το περιβάλλον, 

και έχοντας υπόψη τη φύση των οικείων καυσίμων, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
2 ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0297/2018), 

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα αποτελεί βασική ανάγκη και τη ραχοκοκαλιά 

των κοινωνιών και των οικονομιών μας, και ότι θα πρέπει να είναι καθαρή, βιώσιμη, 

αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και ασφαλής από κάθε άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

στο πλαίσιο αυτό, οι καθαρές τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες και οφέλη 

για την κοινωνία, με σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και 

στην αυτοκινητοβιομηχανία, στους παρόχους ενέργειας, στις επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας και στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τα εθνικά τους πλαίσια 

πολιτικής (ΕΠΠ), τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της 

COM(2017)0652, όπου επισημάνθηκε ότι οι στόχοι και η υλοποίηση υποδομών 

φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς μόνον 

οκτώ από τα 25 κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις όσον αφορά τα 

ΕΠΠ, οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ1, και ότι δύο κράτη μέλη δεν 

υπέβαλαν τα ΕΠΠ τους έως τις 16 Νοεμβρίου 2016, όπως απαιτεί το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2014/94/ΕΕ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες 

εκπομπές θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και θα ενισχύσει την ενεργειακή 

ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τις εισαγωγές ενέργειας και ορυκτών 

καυσίμων και, ως εκ τούτου, θα απαιτήσει μια ταχεία και ουσιαστική αλλαγή όσον 

αφορά τα χρησιμοποιούμενα είδη ενέργειας, καυσίμων και συστημάτων ισχύος, καθώς 

και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, με την ανάπτυξη των πλέον αποδοτικών και 

προηγμένων τεχνολογιών, τη μετάβαση σε πολυτροπικές μεταφορές και την αλλαγή 

των συμπεριφορών κινητικότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές συνιστούν τον μόνο μείζονα οικονομικό τομέα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 

1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός ευθύνεται για το 23 % των εκπομπών 

CO2, ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδικές 

μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το 75 % όλης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για 

μεταφορές και ευθύνονται για το 73 % σχεδόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 

τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερή αύξηση της κυκλοφορίας 

συνδέεται με την αύξηση των μετακινήσεων και του όγκου εμπορευμάτων που 

μεταφέρονται στην ΕΕ και με την αυξημένη κινητικότητα των ατόμων· λαμβάνοντας 

υπόψη η προβλεπόμενη για το 2030 σχετική αύξηση θα έχει επιπτώσεις στην κλιματική 

αλλαγή, στην ποιότητα του αέρα και στην ενεργειακή κατανάλωση, και θα έχει επίσης 

αντίκτυπο στις υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή των οδικών μεταφορών 

από τις ανθρακούχες εκπομπές, με τη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, θα 

απαιτήσει μια ευέλικτη προσέγγιση, ήτοι ενδεχομένως να απαιτούνται διαφορετικά 

εναλλακτικά καύσιμα για διαφορετικά υποσύνολα οχημάτων· 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία αντιπροσωπεύει πάνω από το 80 % του παγκόσμιου 

εμπορίου κατ’ όγκο και ευθύνεται για το 3 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση κοντά σε 

παράκτιες περιοχές και λιμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή εφαρμογή των 

εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, δεδομένης της ουσιαστικής συμβολής της στην 

παγκόσμια αγορά μεταφορών, θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον· 

 ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη σαφώς κάτω των 2°C, και παράλληλα να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να 

διατηρηθεί στον 1,5°C, όπως ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού, είναι αναγκαίο να 

απαλλαχθούν πλήρως οι οδικές μεταφορές από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 

επιτευχθεί ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050 το αργότερο· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα θα συμβάλλει μεν στην επίτευξη του στόχου 

αυτού, αλλά θα εξακολουθούν να απαιτούνται και συμβατικά καύσιμα στο άμεσο 

μέλλον, μέχρι να μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση εξ ολοκλήρου από εναλλακτικά 

καύσιμα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του πλήρους κύκλου ζωής των οχημάτων, η 

μετάβαση σε βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα ισχύος αποτελεί το 

καλύτερο μέσο για την απαλλαγή του υφιστάμενου και του μελλοντικού στόλου 

οχημάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 

αντίκτυπος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος εάν η εν λόγω μετάβαση συνδυαστεί με την 

αυξημένη αποδοτικότητα των οχημάτων, τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών και 

ποδηλάτων, την ανάπτυξη της κοινής κινητικότητας και τη βελτίωση της συνολικής 

αποδοτικότητας των συστημάτων μεταφορών μέσω της εφαρμογής συνεργατικών και 

ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) και τεχνολογιών αυτοματοποίησης και 

ψηφιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός 

μπορεί να στηρίξει και να συμπληρώσει τις τεχνολογικές προσπάθειες, καθώς και την 

ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

προώθηση εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να συμβάλει σε εξίσου σημαντικό βαθμό 

στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μειονέκτημα των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων ως 

προς την τιμή σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, 

σε συνδυασμό με την ελλιπή ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, 

εξακολουθεί να συνιστά έναν από τους κύριους φραγμούς στις αγοραστικές αποφάσεις 

των πελατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχει αποδειχθεί ότι οι 

πριμοδοτήσεις υπέρ των αγοραστών, οι φορολογικές απαλλαγές και τα μη φορολογικά 

κίνητρα επιταχύνουν τη διείσδυση στην αγορά και θα πρέπει να αντανακλούν την 

επίδοση των διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και ρύπων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα ισχύος 

αποτελεί ευκαιρία, αλλά και ερευνητικό κίνητρο, για να επαναβεβαιώσει η 

ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία την τεχνολογική της πρωτοκαθεδρία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μετάβαση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις γνώσεις, την τεχνολογία και το μερίδιο αγοράς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα για τις 
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εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα αναμένεται να θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης και να 

παράσχει κίνητρα για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, 

ακολουθώντας παράλληλα μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, ώστε να ανοίξει ο 

δρόμος για έναν απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές ευρωπαϊκό στόλο οχημάτων, 

πράγμα που απαιτεί την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 

προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

συμπληρώνει την οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα, καθώς εγγυάται τη ζήτηση στους 

προμηθευτές και αυξάνει τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 94 % του τομέα των μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται 

από το πετρέλαιο, το 90 % του οποίου πρέπει να εισάγεται, μεταξύ άλλων από 

ορισμένες πολιτικά ασταθείς χώρες· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, στα εναλλακτικά 

καύσιμα εξακολουθούν να συγκαταλέγονται καύσιμα ορυκτής προέλευσης, πράγμα που 

αντιβαίνει στον στόχο της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και στη σταδιακή 

κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε λύσεις χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών καυσαερίων που αφορούν 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, όσον 

αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τον τομέα της ναυτιλίας, το υγροποιημένο 

φυσικό αέριο (LNG) και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ενδέχεται να συμβάλουν 

στη βελτίωση βραχυμεσοπρόθεσμα της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα γύρω από 

λιμένες και κατά μήκος ακτογραμμών· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συνδεθούν ακόμη πιο στενά οι τομείς της 

ενέργειας και των μεταφορών, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ριζική απαλλαγή της 

κινητικότητας από ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι φορείς ενέργειας 

όπως ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο καθιστούν εφικτή την κινητικότητα μηδενικών 

εκπομπών, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι με τη σταδιακή μετάβαση του ενεργειακού τομέα στη χρήση αποκλειστικά 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να προβλέπεται η αποθήκευση της 

πλεονάζουσας ενέργειας σε περιόδους χαμηλής ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και τα ηλεκτρικά οχήματα κυψελών 

καυσίμων (FCEV) μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα 

αποτελέσουν ενδιάμεσο βήμα κατά τη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών 

εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική ουδετερότητα θα πρέπει, ως εκ 

τούτου, να αποτελέσει σημείο αφετηρίας κατά την ανάπτυξη των υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλες οι κυψέλες ιόντων λιθίου – βασικό στοιχείο των 

συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων – κατασκευάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κυρίως στην Ασία· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξυπνα και εύρωστα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η 

καλύτερη εναρμόνιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, με τη μετατροπή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο, η πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών φόρτισης και των 
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ιδιωτικών σταθμών φόρτισης στο δίκτυο, και η ανάπτυξη σταθμών ανεφοδιασμού με 

υδρογόνο αποτελούν βασικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

στην περίπτωση των BEV και των FCEV, η έξυπνη και ελεγχόμενη φόρτιση μπορεί μεν 

να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των δικτύων, αλλά εξακολουθεί να μην υφίσταται 

κανονιστικό, φορολογικό και τεχνικό πλαίσιο· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΔ-Μ αποτελεί το κύριο δίκτυο μεταφορών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα η έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και στην 

επιδίωξη του στόχου που τέθηκε στην ανακοίνωση, όσον αφορά την πλήρη κάλυψη των 

διαδρόμων του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) με 

σταθμούς φόρτισης έως το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να 

συμπληρωθεί περαιτέρω με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων τόσο στο 

σύνολο του ΔΕΔ-Μ όσο και σε αστικές, αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, 

συνυπολογίζοντας δομικούς και οικονομικούς περιορισμούς, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

ισορροπημένη κάλυψη· 

1. επικροτεί την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω συντονισμός και 

συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, και υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για τη βιομηχανία, 

την τεχνολογία και την απασχόληση τις οποίες προσφέρει η ανάπτυξη των 

εναλλακτικών καυσίμων και των αντίστοιχων υποδομών· 

Ενίσχυση των προσπαθειών 

2. καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, όπου 

θα διατηρείται ο ισχύων ορισμός των εναλλακτικών καυσίμων όπως παρατίθεται στο 

άρθρο 2, και να εστιάσει στην ορθή εφαρμογή της οδηγίας, ούτως ώστε να καλυφθούν 

τα κενά όσον αφορά τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής την έχουν εφαρμόσει πλήρως μόνο 8 

από 25 κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διείσδυση των εναλλακτικών 

καυσίμων και να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις· 

3. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων πολιτικής (ΕΠΠ) από την 

Επιτροπή καταδεικνύει ότι τα επίπεδα προσπάθειας, φιλοδοξίας και διαθέσιμης 

χρηματοδότησης ποικίλουν μεταξύ των κρατών μελών, και ότι δεν επιτυγχάνεται μια 

ολοκληρωμένη και ομοιόμορφα κατανεμημένη ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων· 

καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά τα έργα και το επίπεδο 

φιλοδοξίας των ΕΠΠ, να προτείνει πρόσθετα μέτρα κατά περίπτωση, και να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή 

να αντικαταστήσει το σύστημα των ΕΠΠ με πιο αποδοτικούς μηχανισμούς, μεταξύ 

άλλων με συγκεκριμένους, δεσμευτικούς και εκτελεστούς στόχους, για να διατυπωθούν 

κριτήρια βιωσιμότητας· συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη την προτεινόμενη και 

την πραγματοποιθείσα διείσδυση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και την 

τεχνολογική τους πρόοδο, να αφήσει  στα κράτη μέλη περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά 

τον προσδιορισμό του τρόπου επίτευξης των στόχων, και να επιδιώξει τον στόχο ενός 

προσβάσιμου, συμβατού και διαλειτουργικού διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών για όλα 

τα εναλλακτικά καύσιμα· 
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4. ζητεί να ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη αύξηση των μετακινήσεων και του 

μεταφερόμενου όγκου έως το 2030, για τον υπολογισμό της κλίμακας και τον 

κατάλληλο εξοπλισμό των νέων υποδομών· τονίζει τη σημασία των τεχνολογικών 

εξελίξεων που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται στους κλάδους των συσσωρευτών, του 

υδρογόνου και της αποθήκευσης ενέργειας, και τονίζει την ανάγκη να 

συνυπολογίζονται οι εξελίξεις αυτές στις στρατηγικές επιλογές που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν· τονίζει ότι οι νέες υποδομές πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα 

προσαρμογής όσον αφορά τόσο τον όγκο όσο και τις τεχνολογίες· τονίζει, για 

παράδειγμα, ότι μια μαζική αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών οχημάτων σε 

συνδυασμό με την αύξηση της αυτονομίας των εν λόγω οχημάτων στα 400 χλμ. θα 

επηρεάσουν την πυκνότητα ανάπτυξης του δικτύου σταθμών φόρτισης καθώς και το 

είδος της απαιτούμενης φόρτισης· 

5. συνιστά να αξιολογείται ετησίως η κατάσταση εφαρμογής στα κράτη μέλη και να 

διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ούτως ώστε να μετατοπιστεί από την 

ανάπτυξη κατά μήκος του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Μ στην κάλυψη και του εκτεταμένου 

δικτύου ΔΕΔ-Μ, των αστικών και περιφερειακών κόμβων, και των περιοχών όπου ο 

ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας του αέρα (EAQI) αγγίζει «υψηλά» επίπεδα για 

περισσότερες από 35 ημέρες ανά έτος και όπου η πυκνότητα πληθυσμού είναι έξι φορές 

υψηλότερη από τη μέση ενωσιακή πυκνότητα, για την επίτευξη γεωγραφικά ευρείας 

κάλυψης, καθώς και να συμπεριληφθούν οι υποδομές για τους δημόσιους στόλους· 

καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» στο πλαίσιο αυτό και να αυξήσει τη χρηματοδότησή του· 

6. υποστηρίζει τις ηλεκτροδοτούμενες οδούς που επιτρέπουν τη φόρτιση των ηλεκτρικών 

οχημάτων κατά την οδήγηση· ζητεί την ευρύτερη ανάπτυξή τους, τουλάχιστον κατά 

μήκος των οδών του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ· πιστεύει ότι οι 

ηλεκτροδοτούμενες οδοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για τη μείωση του 

μεγέθους των συσσωρευτών και, κατ’ επέκταση, των τιμών των νέων οχημάτων· 

7. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 

εναλλακτικών καυσίμων, με τη διασφάλιση της τεχνολογικής ουδετερότητας, ιδιαίτερα 

κατά την προώθηση υποδομών διανομής, ούτως ώστε να καταστούν υποχρεωτικές οι 

υποδομές υδρογόνου, με απαιτήσεις ανάπτυξης που να είναι ισότιμες με εκείνες που 

υφίστανται για το CNG, αλλά προσαρμοσμένες· 

8. υπογραμμίζει τη σημασία της βιώσιμης πολεοδομίας, με τη μετάβαση από την ιδιωτική 

στην κοινή και δημόσια χρήση των μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

για τις συλλογικές και δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών, όπως λεωφορεία, τραμ, τρένα, 

κοινόχρηστα αυτοκίνητα, ταξί, κλειστά ημιφορτηγά (μίνι βαν), αλλά και ποδήλατα, 

μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες· ενθαρρύνει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων σε αστικές και προαστιακές περιοχές, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές 

όπου είναι χαμηλή η ποιότητα του αέρα· 

9. ενθαρρύνει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο 

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια να επιδιώξουν να 

συμπεριλάβουν συγκεκριμένα μέτρα στα οικεία σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια 

(ΣΔΒΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά την κατασκευή ή την ολοκλήρωση των υποδομών 
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φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα· 

10. καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τους σχετικούς με το κλίμα στόχους της οδηγίας 

2014/94/ΕΚ με πρόσθετα μέτρα για καθαρό αέρα, σε συνέχεια του ελέγχου 

καταλληλότητας των ενωσιακών οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα1· 

11. εφιστά την προσοχή στη σημασία των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων για οχήματα 

εναλλακτικών καυσίμων ως κινητήριας δύναμης της ζήτησης για εναλλακτικά καύσιμα 

και για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων· 

12. ζητεί να παρέχεται καθαρή ενέργεια στους αερολιμένες (για χρήση σε στάσιμα 

αεροπλάνα, καθώς και για τον κινητό εξοπλισμό στους αερολιμένες), ούτως ώστε να 

περιοριστεί η κατανάλωση κηροζίνης, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να 

μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ηχορύπανση· 

Ταμείο Καθαρής Κινητικότητας: η χρηματοδότηση των υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων 

13. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει 800 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον 

για τη χρηματοδότηση εκκίνησης, ούτως ώστε να στηρίξει τη διείσδυση των υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων· αμφιβάλλει, ωστόσο, ότι θα είναι επαρκής η μόχλευση, 

δεδομένης της προβλεπόμενης ανάγκης για 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020 και 

για πρόσθετες συνολικές επενδύσεις ύψους 16-22 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 20252· 

καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αυξήσει την αρχική χρηματοδότηση, να υποστηρίξει 

όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και τη λειτουργία των εν λόγω υποδομών κατά το μη 

κερδοφόρο στάδιο της διείσδυσης στην αγορά, και να εστιάσει στις ανάγκες των 

φορέων παροχής δημόσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων για τη στήριξη υποδομών όπως 

τα εργαστήρια συντήρησης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίες επιπλέον δημόσιες, αλλά 

και ιδιωτικές ειδικά, επενδύσεις· 

14. θεωρεί ότι οι εκτιμώμενες αναγκαίες επενδύσεις ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ έως 

το 2025 θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

συνεισφέρει το 10 % περίπου, ενώ το υπόλοιπο 90 % περίπου να προέρχεται από τη 

βιομηχανία, ιδιαίτερα από τους κατασκευαστές, τους παρόχους, τους παραγωγούς 

ενέργειας και καυσίμων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι τα έργα υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις επιχορηγήσεις και στα 

δάνεια που παρέχουν ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», η ΕΤΕπ και το 

επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη, διασφαλίζοντας πάντα 

ότι δεν στρεβλώνεται η αγορά· ζητεί να κατανέμονται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 

ταμείου με κριτήρια τη βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα, την τεχνολογική ουδετερότητα, 

τους στόχους για το κλίμα, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την επίτευξη των 

στόχων ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής· ζητεί να καταστεί αρμόδιος φορέας ο 

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ο οποίος ήδη εποπτεύει 

τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· 

15. εκτιμά ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2 (ΕΔΕΤ 2), καθώς και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και τα 

                                                 
1  2004/107/EC και 2008/50/EC 
2  COM(2017)0652. 
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προγράμματα InvestEU και Ορίζων Ευρώπη, αποτελούν κατάλληλα μέσα για τη 

στήριξη της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και των συνεχών 

επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, ούτως ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο 

επίπεδο σύζευξης τομέων όπως οι μεταφορές και η ενέργεια· 

16. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 1999/94/ΕΚ σχετικά με τις

πληροφορίες προς καταναλωτές όσον αφορά τα αυτοκίνητα· είναι της άποψης ότι η εν

λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να έχει ως στόχο να βελτιωθούν σημαντικά οι

πληροφορίες που λαμβάνουν οι καταναλωτές για την κατανάλωση καυσίμων, τις

εκπομπές CO2 και τις ρυπογόνες εκπομπές, και να καταστεί εφικτή η σύγκριση της

απόδοσης και των εκπομπών των συμβατικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών

εναλλακτικών καυσίμων όσον αφορά μεταφορές υπό πραγματικές συνθήκες·

17. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κανονισμό σχετικά με την περιαγωγή σε δημοσίως

προσβάσιμες υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τουλάχιστον κατά μήκος του δικτύου

ΔΕΔ-Μ·

18. επισημαίνει ότι η φορολογία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των 
τιμών των εναλλακτικών καυσίμων· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τα πλαίσιά τους για τη φορολόγηση της ενέργειας, ούτως ώστε να 
διευκολύνουν τη διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και να παράσχουν σχετικά κίνητρα, καθώς και να εξαλείψουν 
την υφιστάμενη ανομοιογένεια της φορολογίας της ενέργειας που επιβάλλεται σε 
διάφορους τρόπους μεταφοράς, για παράδειγμα στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται 
από ξηράς σε πλοία και στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας 
σε αέριο ως τρόπου αποθήκευσης διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την απαλλαγή των τομέων της θάλασσας και της 
ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, με σαφή έμφαση στην καινοτομία, στην 
ψηφιοποίηση και στην προσαρμογή των λιμένων και των πλοίων· καλεί την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να θεσπίσουν ένα κοινό «έργο γαλάζιων 
διαδρόμων LNG για τα νησιά», ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· 
υπογραμμίζει ότι η από ξηράς παροχή ενέργειας τόσο από εσωτερικούς όσο και από 
θαλάσσιους λιμένες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου, των 
εκπομπών CO2 και άλλων ρυπογόνων εκπομπών, καθώς και στη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα·

Εναλλακτικά καύσιμα – μια εναλλακτική βιομηχανική πολιτική 

20. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος όσον αφορά

την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη διαθεσιμότητα οχημάτων

εναλλακτικών καυσίμων – συγκεκριμένα, το 2017 διατίθεντο μόνο 19 ηλεκτρικά

οχήματα με συσσωρευτή και 25 υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη, σε σύγκριση με

417 μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης – και καλεί τους κατασκευαστές να

εντείνουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο αυτό· αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίες

πολιτικές που παράσχουν κίνητρα για τη χρήση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών

εκπομπών καυσαερίων και τονώνουν την προσφορά ελαφρών και βαρέων

επαγγελματικών οχημάτων εναλλακτικών καύσιμων, όπως τα φιλόδοξα πρότυπα

εκπομπών για το 2025 και το 2030 όσον αφορά τα καινούργια ελαφρά και βαρέα
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επαγγελματικά οχήματα, μεταξύ άλλων και ισχυρά κίνητρα για οχήματα μηδενικών και 

χαμηλών εκπομπών καυσαερίων· αναγνωρίζει ταυτόχρονα την ανάγκη για μεγαλύτερες 

επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· 

21. τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στη διαθεσιμότητα οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, 

στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και στην καταναλωτική ζήτηση για 

τις εν λόγω τεχνολογίες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μετάβαση προς 

εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα ισχύος θα μπορούσε να συμβάλει στην παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου και στη διατήρηση θέσεων απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας στην Ευρώπη, καθώς και να επανορθώσει για τις χαμένες ευκαιρίες όσον 

αφορά την απαλλαγή της αυτοκινητοβιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και 

για την έλλειψη επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές· τονίζει ότι η αυξημένη 

διείσδυση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων θα μειώσει το κόστος παραγωγής και 

θα επιταχύνει τη μείωση του συνολικού κόστους της ιδιοκτησίας· 

22. υπενθυμίζει τη σημασία μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς όπου διασφαλίζεται η 

εύκολη πρόσβαση σε σταθμούς καυσίμων, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 

πληρωμών και τα τεχνικά πρότυπα, η διαφάνεια της τιμολόγησης των καυσίμων και η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ εξυπηρετητών και μορφοτύπων δεδομένων· τονίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έγκαιρης, εύκολα κατανοητής, ακριβούς, προσβάσιμης 

και διαφανούς πληροφόρησης των καταναλωτών και της δυνατότητας πρόσβασης στις 

εν λόγω πληροφορίες μέσω μιας ανοιχτής πλατφόρμας δεδομένων· ζητεί να 

αναπτυχθούν πολυενεργειακοί σταθμοί, ούτως ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία 

πληθώρας διαφορετικών δικτύων διανομής για κάθε είδος τροφοδοσίας· 

23. επισημαίνει ότι ως επί το πλείστον η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα 

πραγματοποιείται στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας και συμπληρωματικά σε 

δημόσιους και ημιδημόσιους χώρους, όπως σε σουπερμάρκετ, σταθμούς τρένων ή 

αερολιμένες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση σε λύσεις έξυπνης φόρτισης, και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η σταθερότητα 

του δικτύου και να παρέχεται η δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης· υπογραμμίζει ότι για την 

ηλεκτροκίνηση μεγάλων αποστάσεων απαιτούνται σταθμοί ταχείας και υπερταχείας 

φόρτισης κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, των κύριων οδικών συστημάτων και των 

κόμβων δικτύου· τονίζει ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε σημεία φόρτισης, η 

διαλειτουργικότητα της τεχνολογίας και των πληρωμών και η ελεύθερη επιλογή 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ενέργειας, και παρόχου αποτελούν 

βασικούς παράγοντες ενός λειτουργικού συστήματος· 

24. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή συμμαχία 

παραγωγών συσσωρευτών, και υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία ευρωπαϊκής 

παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών που θα εστιάζει σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς· 

καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την πρωτοβουλία σε άλλα συστήματα ισχύος, όπως οι 

κυψέλες καυσίμων, ούτως ώστε να διατηρήσει η ευρωπαϊκή τεχνολογία την ηγετική της 

θέση· 

25. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα εκτιμήσεων κύκλου ζωής για όλες 

τις λύσεις εναλλακτικών καυσίμων, συσσωρευτών και συστημάτων ισχύος, ούτως ώστε 

να απαλλαγεί ο τομέας των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές με βιώσιμο 

τρόπο, και να εκτιμήσει τις εκπομπές και τον αντίκτυπό τους στη ζήτηση ενέργειας και 
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ύδατος, στη χρήση της γης, στο περιβάλλον και στις κοινότητες· 

° 

°  ° 

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το 2015, 195 κράτη μέλη της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (UNFCCC) υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού· συμφώνησαν κυρίως όσον 

αφορά τον στόχο να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά τον αιώνα που διανύουμε 

πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και να 

καταβληθούν προσπάθειες για τον επιπλέον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, ώστε 

να μην υπερβεί τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Τούτο αντιστοιχεί σε μείωση κατά 80 έως 95 % των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να 

καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος ευθύνεται επί 

του παρόντος για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.  

Οι μεταφορές συνιστούν τον μόνο μείζονα οικονομικό τομέα στην ΕΕ όπου οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 1990. Ο τομέας αυτός ευθύνεται για το 23 % των 

εκπομπών CO2, ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται. Οι οδικές μεταφορές 

καταναλώνουν σχεδόν το 75 % όλης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για μεταφορές και 

ευθύνονται για το 73 % σχεδόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των 

μεταφορών. Το 94 % του τομέα των μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται από το πετρέλαιο, το 

90 % του οποίου πρέπει να εισάγεται, μεταξύ άλλων από ορισμένες χώρες με πολιτικά 

ασταθές καθεστώς.  

Προκειμένου να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας 

της, η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την απαλλαγή της οικονομίας 

της από τις ανθρακούχες εκπομπές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

στον τομέα των μεταφορών. Τα πρότυπα όσον αφορά την αποδοτικότητα, τις εκπομπές και 

την κατανάλωση καυσίμων έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά. Η χρήση νέων 

τεχνολογιών, όπως τα C-ITS ή η αυτοματοποιημένη οδήγηση, μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών και στη μείωση της κατανάλωσης. Ο πολεοδομικός και 

χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί επίσης να δημιουργήσει συστήματα κυκλοφορίας που 

στηρίζουν τη χρήση δημόσιων ή συλλογικών μεταφορών, ενθαρρύνουν περιβαλλοντικές 

επιλογές όπως το περπάτημα ή η ποδηλασία και, ως εκ τούτου, μειώνουν τις εκπομπές. Μία 

άλλη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές είναι η προώθηση της 

αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, από τις οδικές οδούς στις σιδηροδρομικές ή 

εσωτερικές πλωτές οδούς. Ιδίως για τις οδικές μεταφορές, η μετάβαση σε εναλλακτικά 

καύσιμα και εναλλακτικά συστήματα ισχύος αποτελεί άμεση μέθοδο απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Καθώς τα εν λόγω καύσιμα απαιτούν συγκεκριμένες υποδομές, είναι 

αναγκαία νομοθεσία που να προωθεί τη διείσδυσή τους.  

Ελλείψεις της ισχύουσας οδηγίας 

Το 2014, εγκρίθηκε η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων. Δυστυχώς, διαγράφηκαν οι δεσμευτικοί στόχοι για κάθε κράτος μέλος που είχε 

προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Η αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων 

πολιτικής, τα οποία εισήγαγε η εν λόγω οδηγία, κατέδειξε ότι υφίστανται μεγάλες 

διακυμάνσεις όσον αφορά τη φιλοδοξία και τις προσπάθειες των κρατών μελών και ότι τα 

εθνικά πλαίσια πολιτικής, με την παρούσα μορφή τους, δεν είναι κατάλληλα για να ωθήσουν 
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την ταχεία ανάπτυξη επαρκών και ολοκληρωμένων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.  

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων υστερεί σε σχέση με τα 

αρχικά σχέδια: από τους περίπου 800.000 σταθμούς φόρτισης που προβλέπονται για το 2025, 

είναι μόλις πάνω από 100.000 οι σταθμοί που ήδη υφίστανται. Όσο για το CNG, πρέπει 

ακόμη να κατασκευαστούν πάνω από τα δύο τρίτα των πρατηρίων καυσίμων. Η κατάσταση 

είναι ακόμη χειρότερη όσον αφορά το υδρογόνο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό στο πλαίσιο 

της οδηγίας.  

Επομένως, η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική και την προβλεπόμενη διείσδυση των οχημάτων 

εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά και να παρέχουν ένα ικανοποιητικό δίκτυο υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ, καθώς και σε αστικές περιοχές και 

περιφερειακούς κόμβους.  

Εναλλακτικά καύσιμα 

Η οδηγία ορίζει ως εναλλακτικά τρία είδη καυσίμων: την ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο 

και το φυσικό αέριο (CNG και LNG). Ενώ η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 

το πράσινο υδρογόνο συνιστούν πραγματικές εναλλακτικές επιλογές για τα ορυκτά καύσιμα, 

το CNG και το LNG εξακολουθούν να είναι κυρίως ορυκτής προέλευσης. Είναι δυνατό να 

αντικατασταθούν από βιοαέριο ή συνθετικά αέρια. Ωστόσο, προκειμένου να είναι 

πραγματικά βιώσιμες οι λύσεις αυτές, το βιοαέριο θα πρέπει να παράγεται σε τοπικό επίπεδο, 

κατά προτίμηση από απόβλητα, ενώ τα συνθετικά αέρια, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

υψηλή απώλεια ενέργειας σε σύγκριση με την άμεση χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για 

μεταφορές, θα πρέπει να παράγονται μόνο από πλεονάζουσα ενέργεια που σε άλλη 

περίπτωση θα περικοπτόταν. Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η πλήρης μετάβαση στα 

εναλλακτικά καύσιμα μη ορυκτής προέλευσης.  

Καθώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διάφορα είδη και περιβάλλοντα μεταφορών που έχουν 

τις δικές τους ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα καύσιμα και τις τεχνολογίες συστημάτων 

ισχύος, η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση μεσοπρόθεσμα είναι ένα μείγμα εναλλακτικών 

καυσίμων. Επίσης, η χρήση της ενέργειας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική, 

με στόχο την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τούτο άπτεται της αποδοτικότητας 

των οχημάτων και των κινητήρων, αλλά και της παραγωγής καυσίμων και ενέργειας.  

Η αποδοτικότητα «από τη δεξαμενή στον τροχό» των εναλλακτικών συστημάτων ισχύος 

μπορεί να ποικίλλει, αλλά είναι συνήθως υψηλότερη από εκείνη των κινητήρων εσωτερικής 

καύσης που λειτουργούν με βενζίνη ή ντίζελ. Το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας 

αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον, ενώ μερικά οχήματα εναλλακτικών 

καυσίμων βρίσκονται ήδη σε πλεονεκτική θέση από πλευράς κόστους. Υπάρχουν, όμως, τρία 

βασικά εμπόδια στην μαζική τους ανάπτυξη σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα με 

κινητήρα εσωτερικής καύσης. Πρώτον, οι τιμές αγοράς εξακολουθούν να είναι υψηλότερες, 

αλλά ενδέχεται να μειωθούν χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και στον υψηλότερο όγκο 

παραγωγής. Δεύτερον, ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων οχημάτων παραμένει 

χαμηλότερος. Τρίτον, το δίκτυο υποδομών για πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων είναι 

λιγότερο πυκνό. Παρόλο που οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη 

επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η βιομηχανία πρέπει επίσης να συνεισφέρει 

προτείνοντας πιο ελκυστικά οχήματα εναλλακτικών καυσίμων.  
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Σύζευξη τομέων 

Η αυξημένη χρήση καυσίμων που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια θα φέρει πιο κοντά 

τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντική η επιδίωξη 

του στόχου της απαλλαγής της παραγωγής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, με την 

πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

είναι διαλείπουσες, η παροχή ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει τη ζήτηση με τη χρήση 

μηχανισμών αποθήκευσης.  

Η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μετατροπής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε αέριο, για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, το οποίο μπορεί με τη σειρά του 

να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως καύσιμο για FCEV ή να τροφοδοτήσει δίκτυα φυσικού 

αερίου. Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται ταχέως και θα φέρει το πράσινο υδρογόνο στην 

αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι κρίσιμης σημασίας να εξασφαλιστεί, όσον αφορά την 

εφαρμογή αυτή, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου. 

Μια άλλη επιλογή για την εξισορρόπηση των ενεργειακών δικτύων είναι η έξυπνη και 

ελεγχόμενη φόρτιση. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή 

(BEV), θα αυξηθεί σημαντικά και η ικανότητα αποθήκευσης σε συσσωρευτές αυτοκινήτου. 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι αιχμές ζήτησης σε ορισμένες στιγμές της ημέρας, η φόρτιση 

των BEV θα μπορούσε να ελέγχεται εξ αποστάσεως και να επιβραδύνεται, ούτως ώστε να 

αμβλύνεται η ζήτηση και να επιμηκύνεται περισσότερο η διαδικασία φόρτισης. Παρόλο που 

κάτι τέτοιο εξακολουθεί να είναι μονής κατεύθυνσης, οι αποκαλούμενες έξυπνες λύσεις 

φόρτισης θα καταστήσουν δυνατή την αμφίδρομη φόρτιση, πράγμα που θα επιτρέπει στους 

παρόχους ενέργειας να φορτίζουν και να αποφορτίζουν τους συσσωρευτές κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και να εξισορροπούν με πιο ενεργό τρόπο τα δίκτυά 

τους. Ωστόσο, για τους καταναλωτές πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια των τιμών 

και να γίνονται σεβαστά τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και των 

καταναλωτών.  

Παρομοίως, για την ηλεκτρική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας η πρόσβαση στο δίκτυο 

χωρίς διακρίσεις. Τούτο αφορά επίσης την πρόσβαση των πελατών σε δημόσιους σταθμούς 

φόρτισης. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια τιμών, να μην υφίσταται υποχρέωση 

συνδρομής και να προβλέπεται διαλειτουργικότητα όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής. Οι 

δημόσιοι σταθμοί φόρτισης πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιωτικούς σταθμούς φόρτισης. Οι 

συνήθειες φόρτισης των BEV είναι ελαφρώς διαφορετικές από τις συνήθειες ανεφοδιασμού 

των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία αναπληρώνουν τα καύσιμά τους σε 

σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιον κεντρικό χώρο. Η ταχεία φόρτιση είναι απαραίτητη 

για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά ως επί το 

πλείστον η φόρτιση πραγματοποιείται όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, για παράδειγμα 

κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της εργασίας, και αναμένεται ότι οι συνήθειες φόρτισης θα 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με την εμπειρία του πελάτη.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κάλυψη με δίκτυα ιδιωτικών σταθμών φόρτισης, θα πρέπει 

αφενός να ενισχυθούν οι συνδέσεις, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η σύνδεση των σταθμών 

φόρτισης, και αφετέρου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης 

εκ μέρους των αρμόδιων αρχών.  

Φορολογία και ρυθμιστικό περιβάλλον 
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Η φορολογία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των τιμών των 

εναλλακτικών καυσίμων. Η φορολογία της ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά 

την παραγωγή πράσινου υδρογόνου μπορεί να επιβαρύνει την αγοραία τιμή του. Το ίδιο 

ισχύει για την από ξηράς ηλεκτρική φόρτιση πλοίων όταν η παραγωγή ενέργειας με 

κινητήρες ατελούς καύσης επί του πλοίου απαλλάσσεται από τη φορολογία, ενώ η από ξηράς 

ηλεκτρική ενέργεια επιβαρύνεται με φορολογία και υψηλότερο κόστος παροχής λόγω της 

πολύ ιδιαίτερης φύσης της ζήτησης.  

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ελλείψεις των 

υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα και διάφορα ζητήματα και προοπτικές 

όσον αφορά την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.  

 

 



 

RR\1164376EL.docx 17/36 PE621.006v02-00 

 EL 

 

17.8.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

ώρα για δράση! 

(2018/2023(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christel Schaldemose 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων· 

υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι μία από τις κύριες πηγές ανθρακούχων 

εκπομπών στην Ευρώπη και ο μόνος κλάδος στον οποίον οι εκπομπές συνεχίζουν να 

αυξάνονται· επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός σε τοπικό, 

περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο σε όλους τους τομείς πολιτικής που συνδέονται με 

τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της 

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις γνώσεις, την τεχνολογία και το 

μερίδιο αγοράς· υπογραμμίζει τον στόχο σχετικά με την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου 

υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα, με γνώμονα την πλήρη απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· καλεί την Επιτροπή, ως προς 

αυτό, να προτείνει έναν χάρτη πορείας για την επόμενη πενταετία, στον οποίον θα 

περιγράφεται το κοινό πλαίσιο πολιτικής και οι κοινοί στόχοι για όλα τα κράτη μέλη· 

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη και περαιτέρω 

χρηματοδότηση επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και λύσεων ταχείας και 

υπερταχείας φόρτισης κατά μήκος του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, 

μεταξύ άλλων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με την περαιτέρω ανάπτυξη και 

εφαρμογή φιλόδοξων και συνεκτικών εθνικών πλαισίων πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η 

διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών φόρτισης 

και ανεφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για να αυξηθεί η αποδοχή των οχημάτων 

εναλλακτικών καυσίμων από τους καταναλωτές· πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
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προτεραιότητα στις λύσεις με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μείωση των εκπομπών 

σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 

τεχνολογικής ουδετερότητας· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τις αρχές που κατοχυρώνονται στο 

πλαίσιο του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθώς και στην κοινή 

ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, για την κατάρτιση των εθνικών πλαισίων πολιτικής 

τους· 

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη των οποίων τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια έχουν 

επικεντρωθεί κυρίως στο φυσικό αέριο να επανεξετάσουν την επιλογή αυτή, η οποία 

έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή του προσανατολισμού προς την ηλεκτροκίνηση που 

αναδύεται στην Ευρώπη και η οποία, σε τελική ανάλυση, δεν συμβάλλει στην 

επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών μακροπρόθεσμα· 

καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν τα οικεία εθνικά στρατηγικά 

πλαίσια προς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, το 

συνθετικό μεθάνιο από ηλεκτρική ενέργεια, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο· 

5. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν ο βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός, η στροφή 

από τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα στον διαμοιρασμό και στις δημόσιες 

μεταφορές, καθώς και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

στο πλαίσιο υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, ιδιαίτερα για την απορρόφηση των 

ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 10 % όλων των νέων 

λεωφορείων που αγοράστηκαν στην Ευρώπη το 2017· 

6. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε 

περιφερειακές οδούς, χώρους στάθμευσης και κεντρικές οδούς σε πυκνοκατοικημένες 

αστικές περιοχές· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενισχυθούν η 

συνεργασία και ο συντονισμός των τοπικών αρχών, των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας και των ιδιωτών επενδυτών· 

7. στηρίζει τις ηλεκτροδοτούμενες οδούς που επιτρέπουν τη φόρτιση των ηλεκτρικών 

οχημάτων κατά την οδήγηση· ζητεί την ευρύτερη ανάπτυξή τους, τουλάχιστον κατά 

μήκος των οδών του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ· πιστεύει ότι οι 

ηλεκτροδοτούμενες οδοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για τη μείωση του 

μεγέθους των συσσωρευτών και, κατ’ επέκταση, των τιμών των νέων οχημάτων· 

8. σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 

ως προς το επίπεδο φιλοδοξίας και τον βαθμό υλοποίησης των εθνικών πλαισίων 

πολιτικής και ότι η συνολική ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθυστερεί· 

εκφράζει τη λύπη του διότι μόνον οκτώ κράτη μέλη πληρούν απολύτως τις απαιτήσεις 

του εθνικού πλαισίου πολιτικής που καθορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την 

ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων1, και διότι δύο κράτη μέλη δεν 

κοινοποίησαν τα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται 

στο άρθρο 3 της οδηγίας· επισημαίνει, ως προς αυτό, ότι τα εθνικά πλαίσια πολιτικής 

είναι απαραίτητα για την προσέλκυση εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο τη 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
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χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο θέσπισης δεσμευτικών εθνικών στόχων, καθώς και τακτικών εθνικών 

εκθέσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής εναλλακτικών 

καυσίμων κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2025·  

9. τονίζει ότι θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι, δεσμευτικοί και εκτελεστοί στόχοι για 

τα κράτη μέλη όσον αφορά το δίκτυο διανομής εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίοι να 

αντανακλούν τόσο την πραγματική όσο και την προγραμματισμένη απορρόφηση 

οχημάτων που χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα από την αγορά· 

10. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι καύσιμα ορυκτής προέλευσης, όπως 

το φυσικό αέριο και το υγραέριο, εξακολουθούν να θεωρούνται εναλλακτικά καύσιμα 

στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν τον ενωσιακό 

στόχο για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως 

τα μέσα του αιώνα· 

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων εθνικών πλαισίων 

πολιτικής και να λάβει υπόψη τα επιτυχή εθνικά και περιφερειακά μέτρα στις 

συστάσεις της προς τα άλλα κράτη μέλη· 

12. καλεί την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια βιωσιμότητας για καύσιμα υδρογόνου και 

συνθετικά καύσιμα, με βάση εκπομπές κύκλου ζωής, που να υπολογίζουν τις ανάντη 

εκπομπές από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία απαιτείται για όλες τις 

διαδικασίες παραγωγής και τον αντίκτυπό τους στη ζήτηση ύδατος και στη χρήση της 

γης· 

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διάθεση σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά 

οχήματα, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στο κοινό σε αστικές και περιαστικές περιοχές· 

14. πιστεύει ότι η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί κατά προτεραιότητα όπου η ποιότητα του αέρα είναι κακή και ότι οι 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται ώστε να 

ενθαρρυνθεί η ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να αναφέρονται στα σχέδια για την ποιότητα 

του αέρα· 

15. ζητεί συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 

συνδυαστούν περαιτέρω οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιώσιμοι τρόποι 

μεταφοράς, με στόχο την επίτευξη κινητικότητας μηδενικών εκπομπών μέχρι τα μέσα 

του αιώνα· 

16. επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων φορτίζουν ως επί το πλείστον τα 

οχήματά τους στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

εκτεταμένες και διαλειτουργικές ιδιωτικές και κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές για τη 

φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, 

καθώς και την υποχρέωση παροχής των εν λόγω υποδομών φόρτισης σε σταθμούς 

ανεφοδιασμού που βρίσκονται σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων· λαμβάνει υπόψη 

ότι για την επίτευξη της βέλτιστης κάλυψης απαιτούνται τόσο δημόσιες όσο και 

ιδιωτικές επενδύσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εγκατασταθούν 

επαρκείς υποδομές φόρτισης τόσο σε νέα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια· επισημαίνει ότι 

η αυξημένη διάδοση πληροφοριών και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμης 
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σημασίας για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων· 

17. επισημαίνει με ανησυχία ότι το 2017 υπήρχαν μόνο 19 ηλεκτρικά οχήματα με 

συσσωρευτή και 25 φορτιζόμενα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα διαθέσιμα προς πώληση 

στην Ευρώπη, σε σύγκριση με πάνω από 417 μοντέλα οχημάτων με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν βενζίνη ή ντίζελ, τα οποία διατίθενται στους 

ευρωπαίους πελάτες1· 

18. τονίζει ότι, χωρίς κατάλληλο δίκτυο διανομής, δεν δύναται να αυξηθεί η χρήση των 

εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει την ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων διανομής, ούτως 

ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση των υποδομών· 

19. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κανονισμό σχετικά με την περιαγωγή σε 

προσβάσιμες στο κοινό υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τουλάχιστον στο πλαίσιο 

του δικτύου ΔΕΔ-Μ· 

20. επισημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο 

της εφαρμογής της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, καταδεικνύουν ότι ο τρέχων αριθμός 

διαθέσιμων σημείων επαναφόρτισης στην Ένωση είναι επαρκής για τον αριθμό 

ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν, βάσει της σύστασης της Επιτροπής για ένα 

σημείο επαναφόρτισης ανά 10 ηλεκτρικά οχήματα· 

21. σημειώνει ακόμη ότι τα εθνικά σχέδια για την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης 

έως το 2020 σε όλη την ΕΕ πρέπει επίσης να συμβαδίζουν με την αναμενόμενη αύξηση 

του αριθμού οχημάτων και ότι, επιπλέον, θα επαρκεί ο αριθμός σημείων ταχείας 

φόρτισης κατά μήκος των κεντρικών αυτοκινητοδρόμων, με τουλάχιστον ένα τέτοιο 

σημείο ανά 40 χλμ.· 

22. τονίζει ότι από το 2020 και μετά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές περαιτέρω επενδύσεις, 

πέραν των υφιστάμενων σχεδίων, ούτως ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των ηλεκτρικών 

οχημάτων που αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία, και ότι η ενωσιακή 

χρηματοδότηση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες αγορές· 

23. τονίζει ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις λύσεις έξυπνης φόρτισης· 

επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για τις 

ιδιωτικές και τις κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές φόρτισης υπερβαίνουν τις ελάχιστες 

διατάξεις που ορίζονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων2· τονίζει ότι οι ανεπαρκείς υποδομές επαναφόρτισης 

αποτελούν έναν από τους κύριους φραγμούς για την υλοποίηση των βιώσιμων 

μεταφορών στην ΕΕ· 

24. τονίζει ότι, εφόσον δεν έχουν όλοι οι χρήστες τη δυνατότητα να φορτίζουν ηλεκτρικά 

οχήματα στις οικίες τους, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις για 

οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια και να συνδυαστούν οι εγκαταστάσεις φόρτισης με 

                                                 
1 Availability and Affordability of ZEVs Interim Report (Ενδιάμεση έκθεση για τη διαθεσιμότητα και την 

οικονομική προσιτότητα των οχημάτων μηδενικών εκπομπών), Element Energy, Οκτώβριος 2017 
2  ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13. 
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άλλες υπάρχουσες υποδομές, όπως είναι για παράδειγμα οι ιστοί φωτισμού· 

25. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξήσει τη ζήτηση 

για ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, αλλά, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η ύπαρξη ενός κατά 80 % ηλεκτροδοτούμενου στόλου το 2050 

θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ κατά 10 % μόνο, 

κατά μέσο όρο· 

26. θεωρεί ότι στις αστικές περιοχές θα πρέπει να διατίθενται υποδομές φόρτισης για όλους 

τους τύπους οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων οχημάτων, των 

ηλεκτρικών ημιφορτηγών, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των μηχανοκίνητων 

δικύκλων· 

27. τονίζει τις βελτιώσεις που θα επιφέρει η από ξηράς ηλεκτροδότηση όσον αφορά τη 

μείωση των εκπομπών CO2 και της ηχορύπανσης, την καλύτερη ποιότητα του αέρα και 

άλλα περιβαλλοντικά οφέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 

κίνητρα βάσει πολιτικής προκειμένου να αναπτυχθεί η από ξηράς ηλεκτροδότηση τόσο 

σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και σε θαλάσσιους, με στόχο τη μείωση των 

εκπομπών από μεταφορές που πραγματοποιούνται με χρήση ορυκτών καυσίμων· 

προτρέπει, ως προς αυτό, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένα σχέδια για την 

ταχεία ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών οχηματαγωγών· επισημαίνει ότι θα χρειαστούν 

συμπληρωματικές εθνικές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι τα ελλιμενισμένα σκάφη 

θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε καθαρή από ξηράς ηλεκτρική ενέργεια 

είναι διαθέσιμη· ενθαρρύνει περαιτέρω  την παροχή αυξημένης χρηματοδοτικής 

στήριξης προκειμένου να αναπτυχθεί η από ξηράς ηλεκτροδότηση τόσο σε λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και σε θαλάσσιους, διότι το υψηλό κόστος παρεμποδίζει 

την οικονομική της σκοπιμότητα· τονίζει τις ευκαιρίες που παρέχει ο μηχανισμός 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη στήριξη περαιτέρω ανάπτυξης στον κλάδο 

αυτόν· 

28. εκφράζει τη λύπη του διότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος όσον αφορά την 

ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη διαθεσιμότητα οχημάτων που 

καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα, και καλεί τους κατασκευαστές να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση· 

29. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα πλαίσιά τους για τη φορολόγηση της 

ενέργειας, ούτως ώστε να διευκολύνουν και να κινητροδοτήσουν την απορρόφηση 

εναλλακτικών καυσίμων, και να εξαλείψουν την επαχθή φορολογία της ηλεκτρικής 

ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αερίου από ηλεκτρική ενέργεια, ως τρόπου 

αποθήκευσης για διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

30. ζητεί να παρέχεται καθαρή ενέργεια στους αερολιμένες (για χρήση σε στάσιμα 

αεροπλάνα, καθώς και για τον κινητό εξοπλισμό στους αερολιμένες), ώστε να μειωθεί η 

κατανάλωση κηροζίνης, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ηχορύπανση· 

31. επισημαίνει ότι ένα κρουαζιερόπλοιο με βοηθητικό φορτίο 4,6 MW ενδέχεται να 

καταναλώνει πάνω από 700 λίτρα καυσίμου ανά ώρα, δηλαδή ποσότητα μεγαλύτερη 

από αυτήν που αντιστοιχεί σε 688 φορτηγά με αναμμένο τον κινητήρα τους· 
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32. ενθαρρύνει τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αυξήσουν τις επενδύσεις 

στην ανάπτυξη οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, στο πλαίσιο των 

προσπαθειών τους για επίσπευση της απορρόφησής τους από την αγορά της ΕΕ· καλεί 

την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την αυτοκινητοβιομηχανία να αναπτύξουν περαιτέρω 

την προσφορά ελαφρών και βαρέων οχημάτων που τροφοδοτούνται με εναλλακτικά 

καύσιμα, όπως π.χ. με τη στήριξη φιλόδοξων στόχων για τη μείωση του μέσου όρου 

εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 ή το 2030 για τους στόλους των 

καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων 

οχημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· 

33. καλεί τους συννομοθέτες να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το κατάλληλο σύστημα 

κινήτρων και τον βαθμό φιλοδοξίας σχετικά με το ποσοστό των οχημάτων χαμηλών και 

μηδενικών εκπομπών στο σύνολο του στόλου της ΕΕ, με στόχο την πλήρη απαλλαγή 

του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· θεωρεί ότι αυτό 

είναι απαραίτητο για τη δημιουργία επενδυτικής ασφάλειας στην αγορά οχημάτων που 

καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης επαρκών 

συνοδευτικών υποδομών· αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη 

μετάβαση προς βιώσιμες μεταφορές προκύπτουν σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού· 

34. προτρέπει τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για τις 

δημόσιες μεταφορές, καθώς και να τονώσουν τη ζήτηση για λεωφορεία που 

τροφοδοτούνται με εναλλακτικά καύσιμα και για άλλα ηλεκτρικά οχήματα δημόσιων 

μεταφορών, δίνοντας προτεραιότητα στα πλέον ουδέτερα από πλευράς εκπομπών 

συστήματα, λαμβανομένου υπόψη του πλήρους κύκλου ζωής του οχήματος· 

35. ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο 

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια να προσπαθήσουν να 

συμπεριλάβουν συγκεκριμένα μέτρα στα οικεία σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια 

(ΣΔΒΕ), ιδίως για την κατασκευή ή την ολοκλήρωση υποδομών φόρτισης για 

ηλεκτρικά οχήματα· 

36. ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιούν περισσότερο τις 

υφιστάμενες δυνατότητες συγχρηματοδότησης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο 

πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την ολοκλήρωση των υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού 

οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Ώρα για δράση! 

(2018/2023(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Zdzisław Krasnodębski 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 

Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τα εθνικά πλαίσια πολιτικής 

τους (ΕΠΠ), τα οποία αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή 

της COM(2017)0652, η οποία επισήμανε ότι οι στόχοι και η υλοποίηση υποδομών 

φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς μόνο 

οκτώ από τα 25 κράτη μέλη εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις ΕΠΠ που ορίζονται 

στην οδηγία 2014/94/ΕΕ1, και ότι δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν το οικείο ΕΠΠ έως τις 

16 Νοεμβρίου 2016, όπως προβλεπόταν βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί τη βασική πηγή 

ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση και είναι ο μόνος τομέας στον οποίο οι εκπομπές 

εξακολουθούν να σημειώνουν αύξηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται περαιτέρω 

συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ανάπτυξη επαρκούς δικτύου 

υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα ενόψει του στόχου για απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες 

εκπομπές στην ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, μέσω της οποίας διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για τις διάφορες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών για καθαρή 

κινητικότητα και ενθαρρύνεται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι περαιτέρω 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
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καινοτομίες στον εν λόγω τομέα· 

1. τονίζει ότι η Ένωση διαθέτει το δυναμικό να καταστεί πρόδρομος στις καθαρές 

μεταφορές και να ηγηθεί της εν λόγω παγκόσμιας στροφής· σημειώνει ότι η μετάβαση 

στην καθαρή ενέργεια προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη βιομηχανία και 

ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι, σήμερα, 

περισσότερο από το 65 % των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή και των 

υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με ρευματολήπτη παράγονται εκτός της Ένωσης, και 

ότι ο νέος τύπος κινητικότητας θα οδηγήσει σε μετατόπιση των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η 

δυναμική για την τόνωση της βιομηχανίας μας και τη δημιουργία νέων ποιοτικών 

θέσεων εργασίας στην Ένωση· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί ώθηση στη 

βιομηχανία συσσωρευτών της ΕΕ με τη δημιουργία βιώσιμων μονάδων παραγωγής 

στοιχείων συσσωρευτών στην Ένωση και την εξασφάλιση μιας αλυσίδας αξίας πλήρως 

βασισμένης στην ΕΕ, με παράλληλη αξιοποίηση του δυναμικού της ανακύκλωσης 

συσσωρευτών και πρώτων υλών σύμφωνα με την αρχή της κυκλικής οικονομίας· 

2. χαιρετίζει την ως άνω ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων σημειώνει, ωστόσο, ότι τα Εθνικά Πλαίσια Πολιτικής (ΕΠΠ) 

δεν συνιστούν επαρκή ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για την 

προβλεπόμενη υιοθέτηση της κινητικότητας εναλλακτικών καυσίμων έως το 2025· 

καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα 

οικεία ΕΠΠ υποχρεωτικούς ελάχιστους στόχους, και παράλληλα να συνυπολογίσουν 

την προβλεπόμενη και την υλοποιηθείσα υιοθέτηση των οχημάτων εναλλακτικών 

καυσίμων και την τεχνολογική πρόοδο τους, με στόχο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση 

ενός διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα· 

3. σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο φιλοδοξίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη 

επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και 

να προσαρμόσουν τα ΕΠΠ τους προς αυτόν τον σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη την 

προβλεπόμενη και την υλοποιηθείσα υιοθέτηση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και 

την τεχνολογική πρόοδό τους· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες 

υλοποίησης με αρκούντως φιλόδοξους στόχους· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την αξιοποίηση της έρευνας που σχετίζεται με την 

ηλεκτροκίνηση κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόταση 

της Επιτροπής να παράσχει επιπροσθέτως 800 εκατομμύρια EUR μέσω ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται πρόσθετα μέσα στήριξης σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την κινητοποίηση κατάλληλων δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων· 

5. σημειώνει ότι ο εξηλεκτρισμός αποτελεί απαραίτητο βήμα για την απαλλαγή του τομέα 

μεταφορών της Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές και την εκπλήρωση των στόχων 

της για το κλίμα· τονίζει ότι είναι σημαντική η εστίαση στον συνδυασμό των πιο 

αποτελεσματικών διαθέσιμων μέτρων ώστε να εκπληρωθούν οι ενωσιακοί στόχοι για 

το κλίμα, καθώς διατίθενται διάφορες επιλογές χαμηλών εκπομπών, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια, τα προηγμένα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο· 

ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, και παράλληλα να 
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διασφαλιστεί η μείωση των εκπομπών CO2· 

6. καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής να 

διασφαλίσουν τη σταθερότητα των τοπικών δικτύων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 

την ανάγκη για βελτίωση των διασυνοριακών ροών, και να μετριάσουν μια μελλοντική 

αιχμή κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ορίσει το ορθό ρυθμιστικό πλαίσιο για να 

εξασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου, προσιτές τιμές και την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, και να καταστήσει δυνατή την ιδιοκατανάλωση, την ανταπόκριση στη 

ζήτηση και την ύπαρξη ενεργών καταναλωτών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι 

επενδύσεις σε τεχνολογίες έξυπνης φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 

δικτύων, συμβάλλουν σημαντικά σε μια επιτυχή ενεργειακή μετάβαση· 

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση στην ανάπτυξη, τη 

λειτουργία και τον εφοδιασμό των σημείων φόρτισης για όλους τους σχετικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των δημοτικών επιχειρήσεων και 

παραγόντων από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις 

μονοπωλίου· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση όλων των 

σχετικών παραγόντων στην αγορά και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 

σημείων επαναφόρτισης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 

δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχων και πηγών ενέργειας· τονίζει ότι οι λύσεις για 

τις υποδομές θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά· επιμένει ότι τα δίκτυα διανομής των 

διαφορετικών καυσίμων και τα προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης που 

απαιτούνται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα πρέπει να κατασκευαστούν κυρίως με βάση 

τους όρους της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες της αγοράς είναι σε 

θέση να παρέχουν υπηρεσίες με λογικό κόστος και εγκαίρως· 

8. τονίζει την ανάγκη για εκτεταμένες ιδιωτικές και κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές 

φόρτισης που θα καθιστούν δυνατή τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων 

στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τόσο δημόσιες 

όσο και ιδιωτικές επενδύσεις για την τήρηση των ελάχιστων διατάξεων που 

παρατίθενται στην αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων1· 

9. υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι θα ανακύψουν ψηφιακές ευκαιρίες λόγω των 

περαιτέρω εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα, οι 

ηλεκτρονικές πληρωμές ή η συνδεσιμότητα με άλλες συναφείς υπηρεσίες, θα 

προκύψουν και νέες προκλήσεις από την έξυπνη φόρτιση και την ανταλλαγή 

δεδομένων, όπως η προστασία των δεδομένων, η διαλειτουργικότητα και η 

διαχρονικότητα των συστημάτων ή η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων· 

10. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια εναρμονισμένη αγορά με την 

προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διακομιστών και μορφοτύπων δεδομένων, 

καθώς και τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τον στόλο των οχημάτων· χαιρετίζει τα 

πρόσφατα επιτεύγματα στο πλαίσιο των CEN-CENELEC για τη μερική υπέρβαση του 

προβλήματος της τυποποίησης. 

                                                 
1 ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων· υπενθυμίζει τις 

επιπτώσεις των μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος και σημειώνει ότι, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, οι 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να έχουν 

σχεδόν μηδενιστεί έως το 2050· ως εκ τούτου, τονίζει ότι η βιωσιμότητα των οχημάτων 

εναλλακτικών καυσίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε ενιαίες απαιτήσεις για 

όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την ποιότητα των εναλλακτικών καυσίμων και τα 

συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει στενότερη 

συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, ιδίως της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και της Επιτροπής, προκειμένου η Ένωση να επιτύχει τους 

στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές· 

2. υπογραμμίζει τα οφέλη των καινοτομιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

στην παγκόσμια ανταγωνιστική θέση της ΕΕ και την ενεργειακή ασφάλεια· ζητεί να 

καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της απαλλαγής από τον άνθρακα· καλεί, 

επιπλέον, τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή 

υστέρηση, και τη βιομηχανία, να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία και να επιταχύνουν 

την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, ασκόμη και μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών, 

ολοκληρωμένων και συνεκτικών εθνικών πλαισίων πολιτικής, που θα εφαρμοστούν 

εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη σταθερότητα για επενδύσεις, 
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τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές· 

3. υπογραμμίζει τη συσχέτιση μεταξύ της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των 

υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για τα εναλλακτικά καύσιμα σε ολόκληρη 

την ΕΕ, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, και την αποδοχή από 

πλευράς καταναλωτών, νέων συστημάτων κινητικότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη 

μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης της ΕΕ, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα κοινά 

τεχνικά πρότυπα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 

πληρωμών και των σημείων επαναφόρτισης, επιτρέποντας στους χρήστες των 

εναλλακτικών καυσίμων να αξιοποιούν πλήρως τις διαθέσιμες υποδομές όταν 

ταξιδεύουν στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια της ενημέρωσης των 

καταναλωτών και διασυνοριακή συνέχεια· ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 

διάσταση του καταναλωτή και να παρουσιάσει εναρμονισμένη στρατηγική ενημέρωσης 

των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων, τα δεδομένα για 

τα σημεία επαναφόρτισης στα κράτη μέλη και τους τρόπους πληρωμής· 

4. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης, εύκολα κατανοητής, ακριβούς, προσβάσιμης και 

διαφανούς πληροφόρησης των καταναλωτών· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, τη 

σημασία της προγραμματισμένης σύγκρισης τιμών μεταξύ των συμβατικών και 

εναλλακτικών καυσίμων· ζητεί οι πληροφορίες αυτές να συλλέγονται και να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία από μια ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων· 

5. επιδοκιμάζει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει 

εντός του 2018 κατά πόσο η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να 

προωθηθεί καλύτερα με νομοθετική ή μη νομοθετική δράση, χωρίς να παρεμποδίζεται 

η καινοτομία της αγοράς· 

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών 

μεταφορών, των πολιτικών ενέργειας και ψηφιοποίησης, για παράδειγμα, σε σχέση με 

την ευφυή χρέωση και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να 

συνεργαστούν στενότερα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Φόρουμ για βιώσιμες 

μεταφορές, για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνέχειας· 

7. υποστηρίζει μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση για την ανάπτυξη της αγοράς 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων 

επιλογών για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ψηφιακά συνδεδεμένων 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να θεωρηθεί σε συνδυασμό με τον 

πραγματικό αριθμό των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει, ως εκ τούτου, την 

ανάγκη περισσότερων οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά, ώστε να αυξηθεί 

η προβολή τους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο ενθαρρύνοντας, ως εκ 

τούτου, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτές· 

8. προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα να εντείνουν τη 

χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει 

ειδικότερα την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποδομή 

εναλλακτικών καυσίμων στο επόμενο ΠΔΠ· ζητεί να ληφθούν υπόψη ως μείζον 

εμπόδιο οι γεωγραφικές διαφορές όσον αφορά την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων 
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και τη στήριξη της υποδομής για εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και το υψηλό κόστος 

μεταφοράς στις αγροτικές περιοχές, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις θετικές 

επιπτώσεις των σχεδίων επιχορηγήσεων, των εταιρικών σχέσεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και των φορολογικών κινήτρων για την ανάληψη από την αγορά 

οχημάτων εναλλακτικού καυσίμου. 
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Παγκόσμιος Οργανισμός Λιμένων 
επικροτεί την απόφαση του Ε.Κ.
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ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Σχετ.2 - Πίνακας 1

Κατανομή των ελληνικών
εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και

άνω κατά κλιμάκια ολικής
χωρητικότητας



Σύνολο 1.837 44.407.117 100 100 1.861 44.752.349 100 100 1.864 43.126.905 100 100

100 - 500 735 186.598 40,0 0,4 765 193.984 41,1 0,4 795 198.516 42,7 0,5
100 - < 300 520 91021 28,3 0,2 542 94707 29,1 0,2 574 99.896 30,8 0,2
300   < 500 215 95577 11,7 0,2 223 99277 12,0 0,2 221 98.620 11,9 0,2

500 - 3000 337 417.587 18,3 0,9 349 431.587 16,2 1,0 352 433.483 18,9 1,0
500   < 1.000 193 158417 10,5 0,4 200 164.952 10,7 0,4 201 164.137 10,8 0,4

1.000 < 2.000 98 145764 5,3 0,3 102 150.560 5,5 0,3 104 153.635 5,6 0,4
2.000 < 3.000 46 113406 2,5 0,3 47 116.075 2,5 0,3 47 115.711 2,5 0,3

3000 - 7000 73 324.475 4,0 0,7 74 325.872 4,0 0,7 74 329.241 4,0 0,8
3.000 < 4.000 30 104395 1,6 0,2 32 111.135 1,7 0,2 30 104.150 1,6 0,2

4.000 < 5.000 23 103025 1,3 0,2 23 104.042 1,2 0,2 23 103.988 1,2 0,2

5.000 < 6.000 12 65430 0,7 0,1 12 65.430 0,6 0,1 14 75.838 0,8 0,2

6.000 < 7.000 8 51625 0,4 0,1 7 45.265 0,4 0,1 7 45.265 0,4 0,1

7000 - 10000 21 177.795 1,1 0,4 21 178.711 1,1 0,4 24 204.176 1,3 0,5

7.000 < 8.000 7 52605 0,4 0,1 6 44.784 0,3 0,1 7 52.289 0,4 0,1

8.000 < 10.000 14 125190 0,8 0,3 15 133.927 0,8 0,3 17 151.887 0,9 0,4

10000 - 20000 48 712.877 2,6 1,6 49 725.149 2,6 1,6 46 674.985 2,5 1,6

10.000 < 15.000 25 321983 1,4 0,7 27 349.500 1,5 0,8 26 332.975 1,4 0,8

15.000 < 20.000 23 390894 1,3 0,9 22 375.649 1,2 0,8 20 342.010 1,1 0,8

20000 - 30000 81 2.157.960 4,4 4,9 79 2.103.072 4,2 4,7 72 1.899.378 3,9 4,4

20.000 < 25.000 27 615916 1,5 1,4 28 639.156 1,5 1,4 28 637.034 1,5 1,5

25.000 < 30.000 54 1542044 2,9 3,5 51 1.463.916 2,7 3,3 44 1.262.344 2,4 2,9

30000+ 542 40429825 29,5 91,0 524 40.793.974 28,2 91,2 501 39.387.126 26,9 91,3

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Σύνολο 462 15.053.531 100 100 436 13.567.175 100 100 414 12.816.855 100 100

100 - < 300 28 5.309 6,1 0,0 27 5016 6,2 0,0 27 5016 6,5 0,0
300   < 500 54 25.236 11,7 0,2 56 26210 12,8 0,2 55 25.788 13,3 0,2
500   < 1.000 30 25.834 6,5 0,2 31 26950 7,1 0,2 30 25.940 7,2 0,2
1.000 < 2.000 31 44.341 6,7 0,3 29 41102 6,7 0,3 27 38.504 6,5 0,3
2.000 < 3.000 11 27.531 2,4 0,2 12 30184 2,8 0,2 12 30.184 2,9 0,2
3.000 < 4.000 11 37.714 2,4 0,3 11 37714 2,5 0,3 10 34.339 2,4 0,3
4.000 < 5.000 7 30.916 1,5 0,2 7 30916 1,6 0,2 7 30.916 1,7 0,2
5.000 < 6.000 4 22.844 0,9 0,2 4 22844 0,9 0,2 4 22.844 1,0 0,2
6.000 < 7.000 2 13.451 0,4 0,1 2 13451 0,5 0,1 2 13.451 0,5 0,1
7.000 < 8.000 1 7.701 0,2 0,1 1 7701 0,2 0,1 1 7.701 0,2 0,1
8.000 < 10.000 9 79.793 1,9 0,5 10 88530 2,3 0,7 10 88.530 2,4 0,7
10.000 < 15.000 8 108.896 1,7 0,7 8 108896 1,8 0,8 8 108.896 1,9 0,8
15.000 < 20.000 11 183.674 2,4 1,2 11 183674 2,5 1,4 11 183.674 2,7 1,4
20.000 < 25.000 11 246.483 2,4 1,6 11 246483 2,5 1,8 11 246.483 2,7 1,9
25.000 < 30.000 16 449.223 3,5 3,0 14 396436 3,2 2,9 9 250.837 2,2 2,0
30.000+ 228 13.744.585 49,4 91,3 202 12301068 46,3 90,7 190 11.703.752 45,9 91,3

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Πίνακας 1α. Κατανομή των ελληνικών φορτηγών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια  ολικής χωρητικότητας: Αύγουστος  2016, 2017, 2018.
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Σύνολο 516 27.913.032 100 100 525 29.752.537 100 100 513 28.906.858 100 100

100 - < 300 16 3.304 3,1 0,0 16 3.304 3,0 0,0 17 3420 3,3 0,0
300   < 500 40 18.223 7,8 0,1 37 16.924 7,0 0,1 36 16510 7,0 0,1
500   < 1.000 43 37.440 8,3 0,1 43 37.072 8,2 0,1 41 34823 8,0 0,1
1.000 < 2.000 28 44.814 5,4 0,2 29 46.305 5,5 0,2 29 46798 5,7 0,2
2.000 < 3.000 19 47.151 3,7 0,2 19 47.151 3,6 0,2 20 49482 3,9 0,2
3.000 < 4.000 3 9.855 0,6 0,0 5 16.595 1,0 0,1 5 16595 1,0 0,1
4.000 < 5.000 4 17.727 0,8 0,1 4 17.727 0,8 0,1 4 17727 0,8 0,1
5.000 < 6.000 1 5.284 0,2 0,0 1 5.284 0,2 0,0 2 10315 0,4 0,0
6.000 < 7.000 1 6.764 0,2 0,0 1 6.764 0,2 0,0 1 6764 0,2 0,0
7.000 < 8.000 1 7.864 0,2 0,0 1 7.864 0,2 0,0 1 7864 0,2 0,0
8.000 < 10.000 1 9.094 0,2 0,0 1 9.094 0,2 0,0 1 9094 0,2 0,0
10.000 < 15.000 8 103.781 1,6 0,4 8 103.781 1,5 0,3 9 114102 1,8 0,4
15.000 < 20.000 2 33.969 0,4 0,1 2 33.969 0,4 0,1 2 33969 0,4 0,1
20.000 < 25.000 15 347.021 2,9 1,2 16 370.261 3,0 1,2 15 347044 2,9 1,2
25.000 < 30.000 29 843.635 5,6 3,0 28 815.235 5,3 2,7 27 786676 5,3 2,7
30.000+ 305 26.377.106 59,1 94,5 314 28.215.207 59,8 94,8 303 27405675 59,1 94,8

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.

Αύγουστος 2018

Ποσοστιαία κατανομή

Αρ
ιθ

μό
ς 

π
λο

ίω
ν

Αύγουστος 2017

Χω
ρη

τικ
ότ

ητ
α 

ΚΟ
Χ

Αρ
ιθ

μό
ς 

π
λο

ίω
ν

Χω
ρη

τικ
ότ

ητ
α 

ΚΟ
Χ Ποσοστιαία κατανομή

Χω
ρη

τικ
ότ

ητ
α 

ΚΟ
Χ

Πίνακας 1β. Κατανομή των ελληνικών δεξαμενόπλοιων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια  ολικής χωρητικότητας: Αύγουστος 2016, 2017, 2018.

Δ ε ξ α μ ε ν ό π λ ο ι α 

Αρ
ιθ

μό
ς 

π
λο

ίω
ν

Χω
ρη

τικ
ότ

ητ
α 

ΚΟ
Χ

Χω
ρη

τικ
ότ

ητ
α 

ΚΟ
Χ

Αρ
ιθ

μό
ς 

π
λο

ίω
ν

Αρ
ιθ

μό
ς 

π
λο

ίω
ν

Κλιμάκια ολικής 
χωρητικότητας

Αύγουστος 2016

Αρ
ιθ

μό
ς 

π
λο

ίω
ν

Χω
ρη

τικ
ότ

ητ
α 

ΚΟ
Χ Ποσοστιαία κατανομή



Σύνολο 859 1.440.554 100 100 900 1.432.637 100 100 937 1.403.192 100 100

100 - < 300 476 82408 55,4 5,7 499 86387 55,4 6,0 530 91460 56,6 6,5
300   < 500 121 52118 14,1 3,6 130 56143 14,4 3,9 130 56322 13,9 4,0
500   < 1.000 120 95143 14,0 6,6 126 100930 14,0 7,0 130 103374 13,9 7,4
1.000 < 2.000 39 56609 4,5 3,9 44 63153 4,9 4,4 48 68333 5,1 4,9
2.000 < 3.000 16 38724 1,9 2,7 16 38740 1,8 2,7 15 36045 1,6 2,6
3.000 < 4.000 16 56826 1,9 3,9 16 56826 1,8 4,0 15 53216 1,6 3,8
4.000 < 5.000 12 54382 1,4 3,8 12 55399 1,3 3,9 12 55345 1,3 3,9
5.000 < 6.000 7 37302 0,8 2,6 7 37302 0,8 2,6 8 42679 0,9 3,0
6.000 < 7.000 5 31410 0,6 2,2 4 25050 0,4 1,7 4 25050 0,4 1,8
7.000 < 8.000 5 37040 0,6 2,6 4 29219 0,4 2,0 5 36724 0,5 2,6
8.000 < 10.000 4 36303 0,5 2,5 4 36303 0,4 2,5 6 54263 0,6 3,9
10.000 < 15.000 9 109306 1,0 7,6 11 136823 1,2 9,6 9 109977 1,0 7,8
15.000 < 20.000 10 173251 1,2 12,0 9 158006 1,0 11,0 7 124367 0,7 8,9
20.000 < 25.000 1 22412 0,1 1,6 1 22412 0,1 1,6 2 43507 0,2 3,1
25.000 < 30.000 9 249186 1,0 17,3 9 252245 1,0 17,6 8 224831 0,9 16,0
30.000+ 9 308134 1,0 21,4 8 277699 0,9 19,4 8 277699 0,9 19,8

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Πίνακας 1γ. Κατανομή των ελληνικών επιβατηγών και λοιπών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια  ολικής χωρητικότητας:  Αύγουστος   2016, 
2017, 2018.
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ΕΛΣΤΑΤ
Σχετ.2 - Πίνακας 2

Σχετ.2 Κατανομή ελληνικών εμπορικών 
πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω κατά ομάδες 

ηλικιών και κατηγορίες



Σύνολο 1.837 44.407.117 100 100 1.861 44.752.349 100 100 1.864 43.126.905 100 100

 -  <    5 152 8.512.662 8,3 19,2 160 9.004.964 8,6 20,1 162 8.947.644 8,7 20,7
 5- < 10 269 13.238.937 14,6 29,8 241 12.510.758 13,0 28,0 230 12.556.662 12,3 29,1
10- < 15 276 12.650.073 15,0 28,5 286 13.144.107 15,4 29,4 269 10.500.357 14,4 24,3
15- < 20 171 5.360.577 9,3 12,1 175 5.507.386 9,4 12,3 196 6.981.915 10,5 16,2
20- < 25 95 1.225.457 5,2 2,8 97 917.501 5,2 2,1 94 619.565 5,0 1,4
25- < 30 120 534.343 6,5 1,2 124 687.665 6,7 1,5 119 656.653 6,4 1,5
30+ 754 2.885.068 41,0 6,5 778 2.979.968 41,8 6,7 794 2.864.109 42,6 6,6

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Διάγραμμα 2. Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών 
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Πίνακας 2. Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών:  Αύγουστος  2016, 2017, 2018.
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Σύνολο 462 15.053.531 100 100 436 13.567.175 100 100 414 12.816.855 100 100

 -  <    5 57 3852614 12,3 25,6 32 2.197.222 7,3 16,2 18 1.476.438 4,3 11,5
 5- < 10 80 5070478 17,3 33,7 84 5.374.606 19,3 39,6 93 5.696.123 22,5 44,4
10- < 15 52 2488569 11,3 16,5 52 2.717.237 11,9 20,0 43 2.423.390 10,4 18,9
15- < 20 40 1839372 8,7 12,2 38 1.636.810 8,7 12,1 38 1.720.010 9,2 13,4
20- < 25 4 192461 0,9 1,3 1 81.140 0,2 0,6 1 81.140 0,2 0,6
25- < 30 9 208049 1,9 1,4 7 117.532 1,6 0,9 4 64.202 1,0 0,5
30+ 220 1401988 47,6 9,3 222 1.442.628 50,9 10,6 217 1.355.552 52,4 10,6

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Πίνακας 2α. Κατανομή των ελληνικών φορτηγών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών: Αύγουστος  2016, 2017, 2018.
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Σύνολο 516 27.913.032 100 100 525 29.752.537 100 100 513 28.906.858 100 100

 -  <    5 58 4583173 11,2 16,4 78 6720822 14,9 22,6 84 7.418.188 16,4 25,7
 5- < 10 120 8011622 23,3 28,7 97 7027358 18,5 23,6 89 6.756.748 17,3 23,4
10- < 15 146 10108661 28,3 36,2 152 10346118 29,0 34,8 134 7.998.177 26,1 27,7
15- < 20 38 3171030 7,4 11,4 43 3514190 8,2 11,8 57 4.921.796 11,1 17,0
20- < 25 13 933528 2,5 3,3 13 730234 2,5 2,5 11 434.506 2,1 1,5
25- < 30 11 157203 2,1 0,6 13 463586 2,5 1,6 12 459.644 2,3 1,6
30+ 130 947815 25,2 3,4 129 950229 24,6 3,2 126 917.799 24,6 3,2

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Πίνακας 2β. Κατανομή των ελληνικών δεξαμενόπλοιων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών:΄Αύγουστος 2016, 2017, 2018.
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Σύνολο 859 1.440.554 100 100 900 1.432.637 100 100 937 1.403.192 100 100

 -  <    5 37 76875 4,3 5,3 50 86.920 5,6 6,1 60 53.018 6,4 3,8
 5- < 10 69 156837 8,0 10,9 60 108794 6,7 7,6 48 103.791 5,1 7,4
10- < 15 78 52.843 9,1 3,7 82 80752 9,1 5,6 92 78.790 9,8 5,6
15- < 20 93 350.175 10,8 24,3 94 356386 10,4 24,9 101 340.109 10,8 24,2
20- < 25 78 99.468 9,1 6,9 83 106127 9,2 7,4 82 103.919 8,8 7,4
25- < 30 100 169.091 11,6 11,7 104 106547 11,6 7,4 103 132.807 11,0 9,5
30+ 404 535.265 47,0 37,2 427 587111 47,4 41,0 451 590.758 48,1 42,1

ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.
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Πίνακας 2γ. Κατανομή των ελληνικών επιβατηγών και λοιπών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών:  Αύγουστος 2016, 2017, 2018.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με διάφορες επιπτώσεις που έχει η αφαλάτωση 

στο θαλάσσιο περιβάλλον και κυρίως από την απόρριψη της άλμης. Η εκτίμηση 

εξάγεται από το έμπειρο σύστημα cormix.  

Στο κεφάλαιο 2 περιλαμβάνονται στοιχεία για την ιστορία της αφαλάτωσης και την 

αφαλάτωση στην Ελλάδα.  

Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία για όλες τις μεθόδους 

αφαλάτωσης, την παραγωγική διαδικασία μιας μονάδας αφαλάτωσης με έμφαση στην 

αντίστροφη όσμωση και τεχνικές με τις οποίες μπορεί να διατεθεί η άλμη που 

παράγεται με κύριο  αποδέκτη τη θάλασσα.  

Στο κεφάλαιο 4 εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα εργοστάσια 

αφαλάτωσης γενικά αλλά και από την απόρριψη της άλμης στη θάλασσα. Επίσης 

αναφέρονται παραδείγματα από υπάρχουσες μονάδες σε όλο το κόσμο, την 

τεχνολογία τους με ιστορικά στοιχεία αλλά και πώς η κάθε μία από αυτές διαθέτει τα 

αλμόλοιπα στη θάλασσα.  

Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τις 

βασικές διάλυσης.Γίνεται αναλυτική μαθηματική  περιγραφή πώς λειτουργούν οι 

αγνωστικές φλέβες. 

Στο κεφάλαιο 6 δίνονται στοιχεία για το έμπειρο σύστημα cormix που 

χρησιμοποιείται στη παρούσα διπλωματική για τη διάθεση της άλμης. Γίνεται επίσης 

αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων λειτουργίας του cormix με τις καρτέλες του. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται η εφαρμογή του προγράμματος με προσπάθεια εκτίμησης των 

συνεπειών της απόρριψης. Συγκεκριμένα μελετώνται οι περιπτώσεις : α) υποθετικής 

περίπτωσης μονού υποβρύχιου ακροφυσίου και β) επιφανειακής εκροής. Επίσης 

μελετώνται οι περιπτώσεις υπαρχουσών ή μελλοντικών μονάδων αφαλάτωσης στη 

Λάρνακα, στη Λεμεσσό και στο Κρανίδι Αργολίδος.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η διασπορά της άλμης από μονάδα 

αφαλάτωσης και να προτείνει διάταξη, γεωμετρία και τοποθέτηση του διαχυτήρα. Η 

αφαλάτωση είναι μια όλο και περισσότερο εφαρμοζόμενη τεχνολογία που 

εξελίσσεται συνεχώς και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ραγδαία. Θα γίνει μια 

προσπάθεια να μελετηθούν οι επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον. Αρχικά 

αναλύονται διεξοδικά η υπάρχουσα κατάσταση παγκοσμίως, οι τεχνολογίες και ποιές 

μπορεί να είναι οι επιπτώσεις μιας μονάδας στο περιβάλλον. Δίνεται έμφαση στην 

εκροή άλμης και εξετάζονται τα δεδομένα σε έμπειρο σύστημα cormix για υποβρύχιο 

μονό διαχυτήρα και μία περίπτωση επιφανειακής εκροής. Γίνεται επίσης εκτίμηση για 

το πώς μια μονάδα πρέπει να διαθέσει την άλμη της ώστε να έχει τις λιγότερες 

πιθανές συνέπειες στο περιβάλλον.Δίνονται επίσης στοιχεία για το πώς λειτουργεί μια 

δέσμη ροής σαν ανωστική φλέβα και οι βασικές αρχές των μοντέλων αραίωσης. 

Ακόμη γίνεται  εκτίμηση της αναγκαιότητας του συστήματος cormix και των τρόπων  

βελτίωσης του.   



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2 
  

1.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
 

Η αφαλάτωση είναι μια διαδικασία ανάκτησης πόσιμου νερού από θαλασσινό, 

υφάλμυρο ή χαμηλής ποιότητας νερό, μέσω διεργασιών αφαίρεσης αλάτων από τα 

αλατούχα ύδατα. 

Η διαδικασία αφαλάτωσης μέσω εξάτμισης ήταν γνωστή στην αρχαία Ελλάδα 

οι ναυτικοί της οποίας χρησιμοποιούσαν στα μεγάλα ταξίδια τους μικρές συσκευές 

απόσταξης θαλασσινού νερού, ενώ το 350 π.χ. είχε μελετηθεί πειραματικά από τον 

Αριστοτέλη. Τον 16ο αιώνα οι Ευρωπαίοι Θαλασσοπόροι μεταφέρουν στα πλοία 

τους, μονάδες αφαλάτωσης οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο σε 

περίπτωση ανάγκης. 

Το 1850 ο Αμερικανός μηχανικός Norbert Rilieux αναπτύσσει μεθόδους 

απόσταξης της ζάχαρης που ελαττώνουν τις απαιτήσεις ενέργειας κατά 80%, οι 

οποίες στα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζουν να εφαρμόζονται και στην αφαλάτωση 

θαλασσινού νερού. To 1930 ξεκίνησε στη Σοβιετική Ένωση έρευνα για τη ηλιακή 

απόσταξη με εφαρμογή στην αφαλάτωση. Το 1950 η Αμερικανική κυβέρνηση 

δημιουργεί ειδική υπηρεσία  (OSW-Office of  Saline Water) ενώ αρχίζουν οι πρώτες 

σύγχρονες εφαρμογές θερμικής αφαλάτωσης σε χώρες της Μέσης Ανατολής. 

Το 1960 ξεκινούν στο πανεπιστήμιο UCLA της Καλιφόρνια τα πρώτα 

πειράματα στην Αντίστροφη Όσμωση με την κατασκευή των πρώτων μεμβρανών από 

τους ερευνητές, Sydney Loeb και Shrinivasa Sourirajan. Το 1964 η Σοβιετική Ένωση 

δημιουργεί τον πυρηνικό αντιδραστήρα ΒΝ-350 όπου το 60% της ενέργειας του 

χρησιμοποιείται για μονάδα αφαλάτωσης παράγοντας 120.000 m3/μέρα για 30 

χρόνια. Αυτή η μονάδα αποτελούσε παγκόσμιο πρότυπο για πολλά χρόνια και είναι η 

πρώτη μονάδα που δεν χρειαζόταν εξωτερική παροχή ενέργειας. Σήμερα που η 

πυρηνική ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί παρωχημένη, τα συμπεράσματα από αυτή τη 

μονάδα  αφαλάτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές μονάδες 

αφαλάτωσης  που είναι αυτόνομες ενεργειακά, όπως μονάδες που χρησιμοποιούν 

ηλιακή ή αιολική ενέργεια. Το 1965 κατασκευάζεται η πρώτη πειραματική μονάδα 

αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με την μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '70 ο ερευνητής John Cadotte συνεργάτης του America's 

Midwest Research Institute και της Film Tec Corporation εφευρίσκει μια εξαιρετικά 

βελτιωμένη μεμβράνη η χρήση της οποίας γενικεύεται τα επόμενα χρόνια. Την 
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περίοδο 1990-2003 πραγματοποιείται σημαντική τεχνολογική πρόοδος στην 

αντίστροφη όσμωση με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, της 

ποιότητας του νερού και κυρίως τη μείωση του κόστους αφαλάτωσης (κατά 3 φορές). 

Το 2006 σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science γνωστοποιήθηκε 

η επιτυχής κατασκευή νανοσωλήνων άνθρακα (carbon-nanotube membrane) που 

μειώνουν το κόστος παραγωγής κατά 3-4 φορές, λόγω της πολύ χαμηλότερης πίεσης 

που απαιτείται. Η μέθοδος βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και σύμφωνα με 

εκτιμήσεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα τα επόμενα 6 με 8 

χρόνια [Wikipedia.org]. 

1.2 Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες στον τομέα της αφαλάτωσης έγιναν στα τέλη 

της 10ετίας του 60 και αφορούσαν μικρές πειραματικές μονάδες ηλιακής απόσταξης. 

Τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις ηλιακής απόσταξης για ύδρευση 

στα νησιά Νίσυρο, Κίμωλο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Πάτμο, Καστελόριζο, Σύμη και 

Αίγινα αλλά οι περισσότερες εγκαταλείφθηκαν κυρίως λόγω προβλημάτων 

συντήρησης ή λειτουργίας.  

Η πιο αξιόλογη και καινοτόμος εφαρμογή ήταν αυτή της Πάτμου με επιφάνεια 

εξάτμισης 8,665 m2 και μέση παραγωγική ικανότητα 25 m3/ ημέρα. Μετά το 1980 η 

ανάπτυξη εφαρμογών αφαλάτωσης για παραγωγή νερού ύδρευσης στηρίχθηκε 

σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης η οποία κατέστη 

αποδοτικότερη και πλέον συμφέρουσα για τις Ελληνικές συνθήκες. Αξιόλογη 

πρόοδος όμως σημειώνεται μετά το 1990 λόγω κυρίως της αύξησης των αναγκών 

ύδρευσης στα άνυδρα νησιά που προκλήθηκε από την αυξημένη τουριστική 

δραστηριότητα. Το 2008 η συνολική κατανάλωση των νησιών του Αιγαίου ήταν 

περίπου 166 εκ. m3 ετησίως που καλύπτονταν κατά 82,6% με υπόγεια ύδατα, κατά 

4,4% με ταμιευτήρες, κατά 4,1% με αφαλάτωση και κατά 1,4% με μεταφορά νερού 

από άλλες περιοχές, ενώ το συνολικό ετήσιο έλλειμμα που δεν καλύπτονταν ήταν 

περίπου 20 εκ. m3.  

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας 50 μονάδες αφαλάτωσης που εξυπηρετούν 

την ύδρευση δήμων και κοινοτήτων με συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα 

αφαλάτωσης περίπου 35 χιλιάδες m3/ημέρα, ενώ υπάρχουν και αρκετές εκατοντάδες 

μικρότερες μονάδες ιδιωτικής χρήσης (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, κατοικίες, κ.τ.λ.). Η 
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συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού υπερβαίνει 

τα 50 χιλ. m3/ημέρα και υφάλμυρου τα 100 χιλ. .m3/ημέρα. Οι σημαντικότερες 

μονάδες αφαλάτωσης βρίσκονται στη Σύρο, τη Μύκονο και στη Χίο. 

Η χώρα μας παρά την αφθονία ανανεώσιμων υδάτινων πόρων(782 m3 πόσιμου νερού 

ανά κάτοικο ετησίως, έναντι 548 της Γαλλίας, 460 της Γερμανίας, 284 της Ιρλανδίας 

και 50 της Μάλτας) αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω της γεωγραφικής 

κατανομής του υδατικού δυναμικού (συγκέντρωση στα δυτικά και βόρεια της χώρας), 

της ανορθολογικής διαχείρισης και των άνυδρων νησιών της. 

Εικόνα 1. Ζώνες υφαλμύρησης στην Ελλάδα [geo.auth.gr] 
 

Η υπερβολική χρήση άριστης ποιότητας πόσιμου νερού προερχόμενου από 

γεωτρήσεις, για άρδευση αποτελεί κατασπατάληση και υπερεκμετάλλευση πολύτιμων 

και δύσκολα ανανεώσιμων πόρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις λειτουργούν στη χώρα 

μας περίπου 300.000 γεωτρήσεις (35-40% των οποίων παράνομες) αριθμός 

υπερβολικός για τις δυνατότητες των υπεδαφικών υδροφορέων (>31% για το σύνολο 

της χώρας, +320% στη Θεσσαλία, +260% στην Αττική, +200% στην Πελοπόννησο 

και τα νησιά του Αιγαίου, +20% στην Κεντρική και +30% στη Δυτική Μακεδονία). Η 

ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση έχει σαν συνέπεια την μείωση της στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα και κυρίως την υφαλμύρηση τεράστιων παραθαλάσσιων 

εκτάσεων σε επίπεδα επικίνδυνα όχι μόνο για πόση αλλά και για γεωργικές χρήσεις. 

Εκτιμάται ότι η υφαλμύρηση υπερβαίνει τα 2.000.000 στρέμματα γεωργικής γης με 

οξυμμένα προβλήματα σε πολλές παράκτιες περιοχές του Αιγαίου. 

Εκτός από την υφαλμύρηση σημαντικά προβλήματα ποιότητας του πόσιμου 

νερού δημιουργεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων με νιτρικά και ο ευτροφισμός 
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(υπέρμετρη αύξηση υδρόβιων φωτοσυνθετικών οργανισμών) στα επιφανειακά ύδατα.

  Με τη συνεχιζόμενη υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων, τις 

αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών (μείωση βροχοπτώσεων, μεγαλύτερη 

ένταση-μικρότερη διάρκεια, κ.τ.λ.) οι μελλοντικές ανάγκες σε πόσιμο νερό ίσως να 

είναι πολύ μεγαλύτερες. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια διότι 

με την υπεράντληση των τελευταίων δεκαετιών η συντήρηση των υδροφορέων σε 

ανεκτά επίπεδα θα απαιτούσε την παύση λειτουργίας των γεωτρήσεων για 3-5 

συνεχόμενα χρόνια κάθε 10ετία, ενώ η αποκατάσταση ήδη υφάλμυρων υδροφορέων 

πολύ περισσότερα χρόνια (αφού μία ελάχιστη ποσότητα θαλασσινού νερού, της τάξης 

1-2% μέσα στο γλυκό νερό, το καθιστά μη πόσιμο).  

Σε πρώτη φάση η αφαλάτωση θα έπρεπε να εξετασθεί ως η μόνη βιώσιμη 

λύση που θα υποκαθιστούσε τη μεταφορά νερού στα άνυδρα νησιά. Το 2008 

εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν περίπου 1.600.000 m3 με μέσο κόστος μεταφοράς 8,28 

ευρώ το m3. Σε 14 νησιά των Κυκλάδων μεταφέρθηκαν 570.000 m3 και σε 20 των 

Δωδεκανήσων 1.000.000 m3 με συνολικό κόστος 13 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό επαρκεί 

για την κατασκευή μικρών μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 3.000 

m3/ημέρα(>1.000.000 m3 ετησίως) με κόστος παραγωγής ανά m3 νερού 2 με 3 φορές 

χαμηλότερο από το κόστος μεταφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες 

ανάγκες παρουσιάζονται κατά τους θερινούς μήνες και ως εκ τούτου απαιτείται 

μεγαλύτερη ικανότητα αφαλάτωσης (τουλάχιστον 20% σε ετήσια βάση) και 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης (δεξαμενές ή λιμνοδεξαμενές) τα προβλήματα των 

άνυδρων νησιών μπορούν να επιλυθούν οριστικά χωρίς πρόσθετο κόστος σε μία 

περίοδο 3-4 ετών.  

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στα μικρά νησιά και σε πολλούς 

μικρούς ή απομονωμένους νησιωτικούς οικισμούς (υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, 

έντονη εποχικότητα στην κατανάλωση, έλλειψη υποδομών αποθήκευσης και 

διανομής), είναι εφικτή η αξιοποίηση του άφθονου αιολικού δυναμικού κυρίως μέσω 

πλωτών αιολικών μονάδων αφαλάτωσης. Ήδη λειτουργεί με επιτυχία, παρά τα αρχικά 

προβλήματα που αντιμετώπισε, η πρώτη πλωτή μονάδα αφαλάτωσης στην Ηρακλειά. 

Η μονάδα αυτή ( η Υδριάδα) που θεωρείται πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο, 

είναι Ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής. Λόγω των προβλημάτων υφαλμύρησης 

και κακής ποιότητας νερού που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές 

δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της αφαλάτωσης και σε ορισμένες 
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πόλεις ή οικισμούς που η μεταφορά νερού από την ενδοχώρα είναι ασύμφορη ή 

δύσκολη λόγω των γεωμορφολογικών συνθηκών της περιοχής.  

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, η εξάντληση-υποβάθμιση των 

υπόγειων αποθεμάτων καθώς και οι δημογραφικές και λοιπές αλλαγές (αύξηση 

πληθυσμού, τουρισμός, κ.τ.λ.) δημιουργούν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας στα 

νησιά και ορισμένες παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η κακή 

διαχείριση των υδατικών πόρων που θεωρείται από τα σημαντικότερα αίτια της 

λειψυδρίας, οφείλεται στην υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και 

των επιφανειακών υδάτων, στην έλλειψη σχεδίου διαχείρισης, στις κακές υποδομές 

(δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές, εξοικονόμηση ή ανακύκλωση νερού), αλλά και στις 

προσωρινές ή μη αποτελεσματικές προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι εναλλακτικές λύσεις που εφαρμόστηκαν δεν ήταν αποτελεσματικές ή 

οικονομικά βιώσιμες και παρά το υψηλό κόστος τους δεν συνέβαλαν στην επίλυση 

των προβλημάτων (λιμνοδεξαμενές, νέες γεωτρήσεις, έργα εμπλουτισμού υπόγειων 

υδροφορέων, μεταφορά νερού). 

 Η οξύτητα των σημερινών προβλημάτων, η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών 

και κυρίως οι προβλεπόμενες  αυξημένες ανάγκες για την επόμενη 10ετία, 

επιβάλλουν την αφαλάτωση σαν την πλέον αξιόπιστη και ενδεδειγμένη λύση τόσο 

από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Ήδη αρκετές χώρες της 

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως το Ισραήλ, η Κύπρος, η Μάλτα, η 

Ισπανία (Κανάρια νησιά, κ.τ.λ.) και οι χώρες του Κόλπου, καλύπτουν μεγάλο ή και το 

μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε νερό με τη χρήση συστημάτων αφαλάτωσης. 

Σε πρώτη φάση η αφαλάτωση θα έπρεπε να εξετασθεί ως η μόνη βιώσιμη λύση που 

θα υποκαθιστούσε τη μεταφορά νερού στα άνυδρα νησιά, θα εξασφάλιζε υψηλής 

ποιότητας πόσιμο νερό και θα μείωνε το κόστος κατά 2-3 φορές (συγκριτικά με τη 

μεταφορά). Σε δεύτερη φάση θα μπορούσε να επεκταθεί σε παράκτιες περιοχές με 

σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, για τις οποίες η 

μεταφορά νερού από την ενδοχώρα είναι ασύμφορη ή δύσκολη. Εκτός από την ριζική 

επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας, η αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας για την ανάπτυξη τεχνολογίας πλωτών 

μονάδων αφαλάτωσης, θα μπορούσε να συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη της 

χώρας [Δαγκαλίδης, 2009]. 
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2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
 

Οι μέθοδοι αφαλάτωσης που χρησιμοποιούνται σήμερα κατατάσσονται 

κυρίως σε δύο κατηγορίες: στις μεθόδους εξάτμισης και στις μεθόδους μεμβρανών. 

Υπάρχουν επίσης άλλες μέθοδοι οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο ή 

δεν είναι συμφέρουσες από οικονομική άποψη. Οι μέθοδοι εξάτμισης 

χρησιμοποιούνται σήμερα μόνο στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Μέσης 

Ανατολής που διαθέτουν άφθονους ενεργειακούς πόρους ενώ στις υπόλοιπες χώρες 

χρησιμοποιείται κυρίως η μέθοδος της Αντίστροφης Όσμωσης που είναι πιο 

οικονομική. 

 

2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Οι  τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αφαλάτωση είναι οι εξής: 

μέθοδοι εξάτμισης ή θερμικές: πολυβάθμια εξάτμιση (Multi-Effect Evaporation ή 

Distillation –ME ή MED), πολυβάθμια εκτόνωση (Multi-Stage Flash Distillation-

MSF), εξάτμιση με επανασυμπίεση ατμών (Mechanical Vapor Compression - MVC ή 

VC), θερμική συμπίεση ατμών (Thermal Vapor Compression–TVC). Μεθόδοι 

μεμβρανών: αντίστροφη ώσμωση (Reverse Osmosis - RO), ηλεκτροδιάλυση 

(Electrodialysis – ED), αντίστροφη ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis Reversal - 

ΕDR). Λοιπές μέθοδοι (σε πειραματικό στάδιο ή οικονομικά ασύμφορες): 

ιοντοανταλλαγή, πάγωμα, απόσταξη με μεμβράνες, ηλιακή αεριοποίηση, 

κρυσταλλοποίηση με υδρικό αιθάνιο, νανόφιλτρα (carbon-nanotube membrane). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των σημαντικότερων 

μεθόδων με ιδιαίτερη έμφαση όμως στη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης η  οποία 

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μας στην Κύπρο και στις υποθετικές εφαρμογές 1, 2. 
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Μέθοδοι Εξάτμισης ή Θερμικές 
 

Πολυβάθμια εξάτμιση (Multi-Effect Evaporation ή Distillation – ME ή MED) 

Τα απλά (αλλά ενεργοβόρα) συστήματα αφαλάτωσης μίας βαθμίδας, 

αποτελούνται από ένα λέβητα θέρμανσης, αποστακτήρα, συμπυκνωτή ατμών και 

διαχωριστή που παγιδεύει τις λεπτές σταγόνες της άλμης και τις αποχωρίζει από τον 

ατμό. Τα συστήματα Πολυβάθμιας εκτόνωσης (Multi-Effect Evaporation ή 

Distillation – ME ή MED) αποτελούνται από περισσότερες βαθμίδες, δηλαδή πολλά 

εξατμιστήρια στην σειρά, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη εκμετάλλευση της 

θερμότητας του όλου συστήματος. Ο ατμός θέρμανσης εισάγεται μόνο στην πρώτη 

βαθμίδα, όπου θερμαίνει το αλμυρό νερό μέχρι την θερμοκρασία βρασμού (100 οC). 

Οι ατμοί που σχηματίζονται στην πρώτη βαθμίδα χρησιμοποιούνται ως ατμός 

θέρμανσης στην δεύτερη βαθμίδα, η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερη πίεση από την 

πρώτη ώστε το διάλυμα της άλμης να βράζει σε χαμηλότερη θερμοκρασία κ.ο.κ. 

[Δαγκαλίδης, 2009]. 

 

 
Εικόνα 2. Πολυβάθμια εξάτμιση [SIDEM] 

 

Πολυβάθμια εκτόνωση (Multi-Stage Flash Distillation - MSF) 

Στην πολυβάθμια εκτόνωση (MSF), μία ποσότητα θαλασσινού νερού 

θερμαίνεται υπό μια ορισμένη πίεση, σε θερμοκρασία ελάχιστα χαμηλότερη από αυτή 
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του σημείου βρασμού του και στην συνέχεια εισάγεται σε ένα θάλαμο ο οποίος 

βρίσκεται σε χαμηλότερη πίεση από αυτή του διαλύματος, όπου προκαλείται 

απότομος (εκρηκτικός) βρασμός του διαλύματος. Σε όλη την μάζα του υγρού 

σχηματίζονται στιγμιαία φυσαλίδες και το νερό εξατμίζεται μέχρι του σημείου όπου 

επέρχεται ισορροπία του διαλύματος με τους σχηματιζόμενους ατμούς (υπό 

συγκεκριμένη πίεση). Ο εκρηκτικός αυτός βρασμός με τον σχηματισμό ατμών έχει 

σαν αποτέλεσμα την ψύξη του διαλύματος. Η ψύξη αυτή είναι σημαντική π.χ. για την 

εξάτμιση περίπου του 7% μίας ποσότητας θαλασσινού νερού αρχικής θερμοκρασίας 

100 οC, η θερμοκρασία του φθάνει μετά την εξάτμιση περίπου τους 60 οC. Για να 

είναι δυνατή μία νέα εκρηκτική εξάτμιση στην επόμενη βαθμίδα πρέπει η πίεση στο 

θάλαμο να είναι χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο σημείο βρασμού του 

διαλύματος στην προηγούμενη βαθμίδα [Δαγκαλίδης, 2009]. 

 
 

Εικόνα 3. Πολυβάθμια εκτόνωση [Clark et al., 2008] 

 

Εξάτμιση με επανασυμπίεση ατμών ( Mechanical Vapor Compression  -  MVC ή 

VC ) 

Είναι μέθοδος εξάτμισης που αξιοποιεί μία ιδιότητα του νερού (ύπαρξη 

διαφορετικών σημείων βρασμού ανάλογα με την ατμοσφαιρική πίεση). Η διαδικασία 

περιλαμβάνει τη μηχανική συμπίεση του ατμού και την αξιοποίηση της λανθάνουσας 

θερμότητας της εξάτμισης μέσω του συμπιεστή-εναλλάκτη θερμότητας. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την μηχανική συμπίεση των ατμών σε υψηλότερη πίεση, και την 

αναθέρμανση των ατμών σε κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία ώστε η ενέργεια που 

προστίθεται στο σύστημα να αντισταθμίζει τις απώλειες πίεσης και να κρατά το 
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διάλυμα στο σημείο βρασμού. Θερμότητα από εξωτερική πηγή παρέχεται στο 

σύστημα, μόνο κατά την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης και για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φτάσει το διάλυμα τροφοδότησης στο σημείο 

βρασμού. Με τη διακοπή παροχής ενέργειας το σύστημα διατηρείται σε λειτουργία 

μόνο από την προσφερόμενη ενέργεια του συμπιεστή και από πιθανή συμπλήρωση 

των απωλειών θερμότητας. Η υπόλοιπη εξωτερική ενέργεια που απαιτείται για την 

εγκατάσταση είναι αυτή για την κίνηση των αντλιών κυκλοφορίας των διαλυμάτων 

[Δαγκαλίδης, 2009]. 

Εικόνα 4. Εξάτμιση με επανασυμπίεση ατμών [atlanticgreenfuels.com] 
 

 
Θερμική συμπίεση ατμών (Thermal Vapor Compression – TVC) 

Είναι παρόμοια μέθοδος με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι η συμπίεση 

του ατμού δεν πραγματοποιείται μηχανικά αλλά θερμικά. 
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Εικόνα 5. Θερμική συμπίεση ατμών [solar desalination zulenet.com] 
 

Μέθοδοι Μεμβρανών 
 
Ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis – ED) 

Η ηλεκτροδιάλυση είναι μία ηλεκτροχημική μέθοδος διαχωρισμού στην οποία 

τα ιόντα μεταφέρονται μέσα από μεμβράνες, από την πλευρά όπου το διάλυμα έχει 

την μικρότερη συγκέντρωση ιόντων σε αυτή με την μεγαλύτερη συγκέντρωση και με 

την εφαρμογή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος.  

 
Αντίστροφη Ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis Reversal - ΕDR) 
 

Εικόνα 6. Ηλεκτροδιάλυση [thewatertreatmentplant.com] 
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Αντίστροφη  Ώσμωση (Reverse Osmosis - RO) 

 

Αρχή λειτουργίας της Αντίστροφης Όσμωσης 

Η μέθοδος της αντίστροφης όσμωσης αποτελεί την πλέον διαδεδομένη, 

αξιόπιστη και οικονομική τεχνολογία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού 

ύδρευσης.Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου στηρίζεται σε αντιστροφή του φυσικού 

φαινομένου της όσμωσης. Φυσιολογικά, όταν δυο υγρά με διαφορετική πυκνότητα 

(περιεκτικότητα σε άλατα) έρθουν σε επαφή, τότε το υγρό με την μικρότερη 

πυκνότητα, μετατοπίζεται προς το υγρό με την υψηλότερη πυκνότητα, μέχρι να 

υπάρξει ισορροπία (το όλο μείγμα να αποκτήσει την ίδια πυκνότητα). Αυτή η 

ιδιότητα ονομάζεται  διάχυση. Όταν όμως μεταξύ των δυο υγρών παρεμβληθεί μια 

ημιπερατή μεμβράνη, τότε εμποδίζεται η διέλευση των αλάτων, αλλά όχι και του 

νερού (διαλύτης) που διέρχεται ελεύθερα στο αλατούχο διάλυμα. Η οσμωτική ροή 

από το αραιότερο προς το πυκνότερο υγρό συνεχίζεται, μέχρι να επιτευχθεί μια 

κατάσταση ισορροπίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη στάθμη του 

αλατούχου διαλύματος (η διαφορά της στάθμης των διαλυμάτων αντιστοιχεί στην 

οσμωτική πίεση). Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται Όσμωση. Αν όμως ασκηθεί πίεση στο 

αλατούχο διάλυμα, υψηλότερη της οσμωτικής, τότε η ροή αντιστρέφεται και γίνεται 

έξοδος καθαρού νερού από το αλατούχο διάλυμα προς το διαλύτη. Αυτό ονομάζεται 

Αντίστροφη Όσμωση. 

 

Όσμωση και μέθοδος της Αντίστροφης Όσμωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7.αρχή λειτουργίας όσμωσης 
[esru.strath.ac.uk] 
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Στις σύγχρονες εφαρμογές αφαλάτωσης η διαδικασία Αντίστροφης Όσμωσης είναι 

αυτοματοποιημένη με μία αντλία υψηλής πίεσης να διοχετεύει συνεχώς θαλασσινό 

νερό σε μεμβράνες που βρίσκονται μέσα σε ένα δοχείο υψηλής πίεσης (high pressure 

vessel). Το διάλυμα τροφοδοσίας (feed water) διαχωρίζεται στο διήθημα (καθαρό 

νερό) που διέρχεται από τις μεμβράνες (permeate water) και στο απορριπτόμενο 

διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης αλάτων, την άλμη ή αλμόλοιπο (brine). Οι μεμβράνες 

αποτελούνται από δύο διακεκριμένες στοιβάδες, τον υμένα (skin), που είναι το 

δραστικό τμήμα της μεμβράνης για τον διαχωρισμό του νερού από τα διαλυμένα ή 

αιωρούμενα συστατικά και από ένα λεπτό στρώμα πορώδους υλικού το οποίο είναι 

περατό τόσο από το νερό όσο και από τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχονται σε 

αυτό. Οι μεμβράνες κατασκευάζονται από οργανικές πολυμερείς ενώσεις και είναι 

τόσο λεπτές και εύθραυστες, ώστε απαιτείται η μορφοποίηση τους (με την βοήθεια 

διαφόρων στηριγμάτων), σε μονάδες οι οποίες ονομάζονται στοιχεία μεμβρανών 

(modules) [Δαγκαλίδης, 2009]. 

 
 

 
 

Εικόνα 8. Δομή Στοιχείου Μεμβρανών Αντίστροφης Όσμωσης [Δαγκαλίδης, 2009] 
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Εικόνα 9.Σχηματική αναπαράσταση της δομής λειτουργίας μονάδος αντίστροφης 

όσμωσης [coal2nuclear.com] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας συσκευής αντίστροφης 

όσμωσης [Μουτάφης, 2008] 

 

Λοιπές μέθοδοι (σε πειραματικό στάδιο ή οικονομικά ασύμφορες) 

Ιοντοανταλλαγή 

Η μέθοδος εναλλαγής ιόντων χρησιμοποιεί ρητίνες ανιόντων και κατιόντων, 

οι οποίες προσροφούν τα ιόντα του διαλύματος και τα ανταλλάσσουν με τα κινητά 

ιόντα που βρίσκονται στο πλέγμα της ρητίνης. 
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Πάγωμα 

Η αφαλάτωση με ψύξη παρά την απλότητα της δεν είναι ακόμη βιομηχανικά 

εκμεταλλεύσιμη και η μοναδική μονάδα που λειτούργησε στη Σαουδική Αραβία 

εγκαταλείφθηκε λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων. Ο πάγος ο οποίος σχηματίζεται 

κατά την ψύξη του θαλάσσιου νερού αποτελείται από γλυκό νερό ενώ τα άλατα 

συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του πάγου. Η μέθοδος ψύξης απέτυχε κυρίως διότι 

δεν έγινε δυνατόν να σχηματισθούν μεγάλοι κρύσταλλοι πάγου. Οι λεπτοί 

κρύσταλλοι συγκρατούσαν στην επιφάνεια τους τα άλατα για την απομάκρυνση των 

οποίων έπρεπε να χρησιμοποιείται σχεδόν η μισή ποσότητα του νερού. Έτσι η 

μέθοδος κρίθηκε αντιοικονομική. 

 

Άλλες μέθοδοι: Απόσταξη με μεμβράνες, Ηλιακή αεριοποίηση, 

Κρυσταλλοποίηση με υδρικό αιθάνιο, Νανόφιλτρα (carbon-nanotube 

membrane). 

 

Η επιλογή μεθόδου αφαλάτωσης βασίζεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η 

ποιότητα του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού, η απαιτούμενη ποιότητα του 

παραγόμενου νερού (πόσιμο, αρδευτικό ή βιομηχανικό), το μέγεθος της μονάδας, η 

διαθεσιμότητα και το κόστος ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, τα χαρακτηριστικά 

του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντα χώρου, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, 

κ.τ.λ.. Με δεδομένους τους παράγοντες αυτούς και το σημερινό τεχνολογικό επίπεδο 

κάθε μεθόδου, οι σημαντικότερες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο βασίζονται 

κυρίως στην Αντίστροφη Όσμωση (Reverse Osmosis - RO) και σε μικρότερο βαθμό 

στην Πολυβάθμια Εκτόνωση (Multi-Stage Flash Distillation - MSF). 

 Οι λόγοι της επικράτησης της Αντίστροφης Όσμωσης είναι η αξιοπιστία της 

σε όλο το εύρος μεγεθών (από μερικά λίτρα μέχρι χιλιάδες κυβικά μέτρα την ημέρα), 

την συμπαγή κατασκευή των μονάδων (πχ. μέσα σε κοντέινερ), την σχετικά μικρή 

κατασκευαστική περίοδο και κυρίως την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Έτσι σε 

μεγάλες μονάδες αντίστροφης ώσμωσης με χρήση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας 

(Energy Recovery Devices) επιτυγχάνεται ενεργειακή κατανάλωση περίπου 2,5 

kWh/m3 θαλασσινού νερού (4,5-8 χωρίς ERD), έναντι 15 kWh/m3 των μονάδων VC 

και 20 kWh/m3 περίπου των μονάδων MSF. Επίσης η συνεχής εξέλιξη των 

μεμβρανών, η βελτίωση της απόδοσης των αντλιών, η χρήση συστημάτων ανάκτησης 

ενέργειας, η σωστή σχεδίαση των μονάδων και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε 
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χαμηλότερα επίπεδα, έχουν μειώσει δραστικά το κόστος του παραγόμενου νερού σε 

0,46-1,17 $/m3 για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού και σε λιγότερο από 0,45 $/m3 

για την αφαλάτωση υφάλμυρου νερού [Δαγκαλίδης, 2009]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11. Ποσοστά κάθε τεχνολογίας στο κόσμο [Δαγκαλίδης, 2009] 
 
 

2.2  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Μια τυπική Μονάδα Αφαλάτωσης περιλαμβάνει: 

• Υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς θαλάσσιου νερού στη μονάδα και αγωγούς 

απόρριψης αλμόλοιπου στη θάλασσα. 

• Αντλιοστάσιο θαλάσσιου νερού. 

• Χερσαίους αγωγούς μεταφοράς νερού και αλμόλοιπου. 

• Εργοστάσιο Αφαλάτωσης 

• Προεπεξεργασία 

• Αντίστροφη Όσμωση 

• Τελική επεξεργασία 

• Χερσαίους Αγωγούς μεταφοράς πόσιμου νερού σε δεξαμενές ή στους 

καταναλωτές. 

 

Το νερό αντλείται από απόσταση 300-1000 μέτρων από την ακτή (η 

απόσταση εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής) 

και μέσω υποθαλάσσιου αγωγού καταλήγει στο αντλιοστάσιο που βρίσκεται στην 
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παραλία. Στη συνέχεια αφού αφαιρεθούν οι στερεές ουσίες (μέσω πυκνών 

πλεγμάτων) διοχετεύονται στη μονάδα αφαλάτωσης που βρίσκεται μερικές 

εκατοντάδες μέτρα από την ακτή. Εκεί πραγματοποιείται η αφαλάτωση που 

περιλαμβάνει 3 στάδια, την προεπεξεργασία, την αντίστροφη όσμωση και το τελικό 

στάδιο επεξεργασίας. Στο σχηματικό διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

λειτουργία μίας πλήρους μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης. 

 

Εικόνα 12. Διάγραμμα ροής αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού Λάρνακας [moa.gov.cy] 
 
α) Προεπεξεργασία: Αφαιρούνται τα αιωρούμενα σωματίδια και καταστρέφονται οι 

μικροοργανισμοί ώστε να αποφευχθεί η εναπόθεση τους στις μεμβράνες. 

β) Αντίστροφη Όσμωση: Οι αντλίες υψηλής πίεσης τροφοδοτούν τις μεμβράνες 

αντίστροφης όσμωσης με νερό υπό πίεση 65-80 ατμοσφαιρών ώστε να επιτευχθεί η 

διέλευση του και να απορριφθούν τα άλατα. Η ανάκτηση αφαλατωμένου νερού είναι 

περίπου 45-50% (1m3 αφαλατωμένου/2 m3 θαλασσινού νερού) και το υπόλοιπο 

(άλμη) διέρχεται από της αντλίες όπου λόγω της υψηλής πίεσης επιτρέπει την 

ανάκτηση του 25-30% της αρχικής ενέργειας. Στη συνέχεια μέσω αγωγού 

απορρίπτεται στη θάλασσα σε σημείο που υπάρχουν ρεύματα ώστε να μην υπάρχει 

συγκέντρωση αλάτων και ρυπαντών. 
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γ) Τελική επεξεργασία: Πραγματοποιείται βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού 

(διόρθωση οξύτητας, αύξηση σκληρότητας) με τη χρήση χημικών (επεξεργασμένου 

ασβέστη, διοξειδίου του άνθρακα ή θειικού οξέως) σε δεξαμενή και στη συνέχεια 

αποστέλλεται στο δίκτυο ύδρευσης ή αποθηκεύεται [Δαγκαλίδης, 2009]. 

 

2.3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ 
 
 Γενικοί μέθοδοι διάθεσης της άλμης 
 

Η διάθεση της άλμης από συστήματα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση 

πραγματοποιείται στους ακόλουθους αποδέκτες [WHO, 2007]: 

Στα επιφανειακά νερά, σε σύστημα αποχέτευσης-βιολογικό καθαρισμό, σε βαθιά 

πηγάδια-γεωτρήσεις, σε λίμνες εξάτμισης, σε λεκάνες διήθησης, για άρδευση και 

μέθοδος διάθεσης της άλμης σε παράκτια νερά όπως το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Υπάρχουν επίσης και τρόποι επαναχρησιμοποίησης όπως: η χρήση της σε 

υγροβιότοπους ή στην ιχθυοκαλλιέργεια. 

Η διάθεση της άλμης σε παράκτια νερά είναι ευρέως διαδεδομένη και εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις εγκαταστάσεων ποικίλης δυναμικότητας που πολλές φορές φτάνει τις 

χιλιάδες m3/day. Η διάθεση στη θάλασσα μπορεί να γίνει με μια από τις ακόλουθες 

δύο μεθόδους: 

α) Απευθείας διάθεση με χωριστό υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης (ή σπανιότερα 

επιφανειακά στην ακτογραμμή) 

β) Διάθεση μαζί με την εκροή της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. 

Η ανάμειξη (και αραίωση) της άλμης με επεξεργασμένα νερά από εγκατάσταση 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων και η από κοινού διάθεση τους στα παράκτια νερά 

αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική. Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται 

διάφορες περιπτώσεις, όπως εκείνη στη Φλόριδα των ΗΠΑ, όπου η άλμη διατίθεται 

στη θάλασσα μαζί με τα λύματα της εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών 

λυμάτων [Svensson, 2005]. 
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3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  

3.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μονάδων αφαλάτωσης εντοπίζονται σε 

όλα τα στάδια παραγωγής (τροφοδοσίας, προεπεξεργασίας, αντίστροφης όσμωσης, 

διάθεσης άλμης, καθαρισμού μεμβρανών). Στο στάδιο της τροφοδοσίας (άντληση 

θαλασσινού νερού) σημειώνεται θνησιμότητα μικρών οργανισμών, όπως μικρά 

ψάρια, πλαγκτόν, αυγά ψαριών, αλλά και μεγαλύτερων θαλάσσιων ειδών, λόγω 

απορρόφησης η πρόσκρουσης τους στον αγωγό εισροής. Στο στάδιο της 

προεπεξεργασίας αλλά και της τελικής επεξεργασίας χρησιμοποιούνται διάφορα 

χημικά (χλώριο, θειικό οξύ, ασβέστιο, διοξείδιο του άνθρακα, κ.τ.λ.) ενώ η όλη 

διαδικασία απαιτεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας (περίπου 3-5 KWh/m3 για 

θαλασσινό και 0,5-3 KWh/m3 για το υφάλμυρο). 

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η μέθοδος της Αντίστροφης Όσμωσης είναι η 

λιγότερο ενεργοβόρος και ρυπαίνουσα από τις λοιπές καθιερωμένες μεθόδους. Το 

σημαντικότερο πρόβλημα είναι τα απόβλητα άλμης που δημιουργούνται κατά την 

επεξεργασία του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού, τα οποία διοχετεύονται χωρίς 

περαιτέρω επεξεργασία στη θάλασσα. Στις μικρές μονάδες αφαλάτωσης και σε 

περιοχές με θαλάσσια ρεύματα οι επιπτώσεις δεν είναι σημαντικές αλλά σε 

μεγαλύτερες μονάδες, που λειτουργούν εδώ και χρόνια σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής, παρατηρήθηκε καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδα σε ακτίνα 

αρκετών χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, Εκτός από την αλατότητα, 

προβλήματα δημιουργούνται και από την αύξηση της θερμοκρασίας της άλμης κατά 

περίπου 3 - 4 οC στην αντίστροφη όσμωση (έναντι 10 - 15 οC στις μεθόδους 

εξάτμισης). Παρατηρούνται επίσης συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που 

δεσμεύονται στα ιζήματα και χημική ρύπανση που οφείλεται στα οξέα, τα 

απολυμαντικά μέσα και στην πλύση των μεμβρανών.  

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Ελληνικού νησιωτικού χώρου (υψηλής 

ποιότητας αλλά οικολογικά ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον, περιοχές εξαιρετικού 

κάλλους, κ.τ.λ.) απαιτείται συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της αφαλάτωσης. Η μελέτη των θαλασσίων ρευμάτων και της διασποράς 

του αλμόλοιπου στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι απαραίτητη για τη σωστή 

χωροθέτηση των μονάδων και των αγωγών απόρριψης. 
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Εικόνα 13. Σωλήνας εκροής [Svensson, 2005]. 

 
Η τεχνική της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού έχει εξελιχθεί σε μια πολύ 

καλή και αποδοτική λύση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ειδικά σε περιοχές 

όπου το πρόβλημα είναι έντονο (Μέση Ανατολή, νησιά κ.λπ.). Παρόλο όμως τα 

τεράστια οφέλη για τον άνθρωπο προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.  

Αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοσία θαλασσινού νερού, επιπτώσεις εξαιτίας της 

παρουσίας χημικών, προϊόντα διάβρωσης (βαρέα μέταλλα), πρόσθετα κατά της 

καθίζησης (antiscaling additives), απολυμαντικά πρόσθετα, αλογονούχες οργανικές 

ενώσεις, αντιαφρώδη πρόσθετα, ουσίες που καταστρέφουν το οξυγόνο (oxygen 

scanvenger), οξέα, θερμότητα, ηχορύπανση, υποβάθμιση χρήσης γης- αισθητική 

ρύπανση, επίδραση στον υπόγειο υδροφορέα από διαρροές. 

 

Επιπτώσεις από τη διάθεση της άλμης σε παράκτια νερά: 

Η παραγόμενη άλμη από τα συστήματα αφαλάτωσης θεωρείται ρυπαντική 

προς το περιβάλλον για τους εξής λόγους: έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αλάτων από 

τη θάλασσα, περιέχει χημικές ουσίες από τη προ-επεξεργασία και τη μετά-

επεξεργασία του νερού, ενώ συνήθως έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης της άλμης στη θάλασσα σχετίζονται με 

απώλειες οικοσυστημάτων και θαλάσσιων ειδών. Η διατιθέμενη άλμη είναι 

πυκνότερη από το θαλασσινό νερό και μετά την ανύψωσή της εξαιτίας της αρχικής 

ορμής, τείνει στη συνέχεια προς τον πυθμένα, πάνω στον οποίο κινείται.  

Η διάθεση της άλμης στα παράκτια νερά μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς (θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα). Αυτές 

μπορεί να οφείλονται στα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων αλάτων (υψηλές 

συγκεντρώσεις και διακυμάνσεις αλατότητας ) της άλμης, καθώς και στα χημικά 
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συστατικά, που ενδεχομένως περιέχονται στην άλμη από την προεπεξεργασία του 

θαλασσινού νερού και την πλύση των μεμβρανών [Μπάτσος, 2011]. 

 

Επιπτώσεις εξαιτίας της αυξημένης αλατότητας 

Το φυσικό εύρος διακύμανσης της αλατότητας του θαλασσινού νερού είναι συνήθως 

της τάξης του ± 10% της μέσης ετήσιας τιμής. Εντός αυτών των ορίων υπάρχει ανοχή 

των θαλάσσιων οργανισμών σε αυξημένες τιμές [WHO, 2007]. Ο Jenkins αναφέρει 

την τιμή των 40 ppt ως μέγιστο ανεκτό όριο αλατότητας σε παράκτια νερά όπου η 

αλατότητα είναι της τάξης των 35 ppt. Σε συνθήκες υψηλής αλατότητας, επικρατούν 

οι οργανισμοί με ανοχή στις αυξημένες τιμές αλατότητας και οι λιγότερο ανθεκτικοί 

οργανισμοί μεταναστεύουν ή πεθαίνουν [Jenkins, 2006].  

 

Διεθνείς Εξελίξεις 

Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσμια δυναμικότητα αφαλάτωσης 

παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη (8% μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης την περίοδο 

1980-2009) που οφείλεται κυρίως στην ωρίμανση των τεχνολογιών αντίστροφης 

όσμωσης και στην αύξηση των αναγκών σε πόσιμο νερό. Η εγκατεστημένη 

δυναμικότητα υπολογίζεται σήμερα σε 59,9 εκ. m3/ημέρα, ενώ άλλα 9,1 εκ. m3/ημέρα 

βρίσκονται σε φάση κατασκευής[Δαγκαλίδης, 2009]. Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 

που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία παγκοσμίως, υπερβαίνουν τις 14.000 (ενώ στο 

τέλος του 2008 ήταν 13.869 σύμφωνα με την IDA). Περισσότερο από το μισό της 

παγκόσμιας δυναμικότητας είναι εγκατεστημένο στις άνυδρες χώρες της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή σημαντικότατο 

τμήμα των αναγκών τους κυρίως με θερμική αφαλάτωση. Άλλες χώρες με σημαντικό 

δυναμικό όπως οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Κίνα, η Ιαπωνία η Αυστραλία, το Ισραήλ και η 

Κύπρος χρησιμοποιούν κυρίως μεθόδους μεμβρανών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 10 

πρώτες χώρες ελέγχουν το 87,5% της παγκόσμιας δυναμικότητας. Οι προοπτικές του 

κλάδου αφαλάτωσης είναι ιδιαίτερα θετικές για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της Global Water Intelligence η παγκόσμια δυναμικότητα αφαλάτωσης 

αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2016 (από 52 εκ. m3/ημέρα το 2008 σε 107 

εκ. m3/ημέρα το 2016) [glogalwaterintel.com]. 
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3.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ 
 
Μονάδα αφαλάτωσης στο Perth, Αυστραλία 

Είναι μια μονάδα δυναμικότητας 140.000 m3/day και καλύπτει το 17% των 

αναγκών της περιοχής καθώς παράγει κατά μέσο όρο πάνω από 130.000 m3 πόσιμου 

νερού τη μέρα.  

Η εκροή της άλμης (2,31 m3/s) σε αυτήν την μονάδα γίνεται από έναν αγωγό 

διαμέτρου 1.2 m, μήκους 160 m και 40 θυρίδες διάχυσης τοποθετημένες ανά 5 m και 

με ονομαστική διάμετρο 0.22 m. Tο σημείο της εκροής βρίσκεται 470m από την ακτή 

σε βάθος 10 m. Η εκροή από τους διαχυτήρες γίνεται υπό γωνία 60 μοιρών ως προς 

την οριζόντια. Ο σχεδιασμός αυτός έγινε με την προσδοκία ότι η φλέβα θα έφτανε σε 

ύψος 8.5 m πριν αρχίσει να κατεβαίνει εξαιτίας της αυξημένης του πυκνότητας. 

Σχεδιάστηκε για να γίνει ρεύμα πυκνότητας στο τέλος της ζώνης μίξης.  

Η άδεια λειτουργίας της μονάδας απαιτεί συγκεκριμένα επίπεδα διαλυμένου 

οξυγόνου στην περιοχή για να μπορεί να λειτουργεί. Επιπλέον μια ελάχιστη διάλυση 

της άλμης 45 φορές στο τέλος της ζώνης μίξης (end of nearfield mixing region), 

ορισμένη 50 m από τους διαχυτήρες. Το πρώτο χρόνο λειτουργίας έγινε καταγραφή 

με κάμερα και αισθητήρες για να σιγουρευτούν ότι προέβλεψαν σωστά και ότι η 

πανίδα και χλωρίδα της περιοχής προστατεύονται [Μπάτσος, 2011]. 

 

Μονάδα αφαλάτωσης στην Πάφο, Κύπρος 

Η δυναμικότητα της συγκεκριμένης μονάδας αντίστροφης όσμωσης σε αρχικό 

στάδιο είναι της τάξεως των 10.000 m3/d ενώ προβλέπεται η αναβάθμισή της ώστε να 

η παροχή πόσιμου νερού να ανέρχεται 35.000 m3/d. Η χρήση της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας αφαλάτωσης συνεπάγεται την παροχή (700 m3/h βάσει του αρχικού 

σχεδιασμού και 2,500 m3/h βάσει της προβλεπόμενης επέκτασης) πυκνού σε άλατα 

διαλύματος (άλμη). Η  αλατότητα της άλμης είναι κατά 70% μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του αντλούμενου θαλασσινού νερού. Οι παραγόμενες ποσότητες άλμης 

αμέσως μετά την διέλευση τους από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας προωθούνται 

μέσω υπόγειου αγωγού (μήκους περίπου 300 m) ο οποίος ακολουθεί παράλληλη 

διαδρομή με την ακτή. Στην συνέχεια η ροή της άλμης εκρέει μέσω υποθαλάσσιου 

αγωγού 800 m απο την ακτή.  

Η επιλογή του μήκους των 800 m υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ώστε η 

απόληξη του αγωγού να βρίσκεται σε απόσταση από την ακτή μεγαλύτερη των 700m 
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καθώς στην ενδιάμεση περιοχή ενδημούν λιβάδια Πoσειδωνίας τα οποία δεν πρέπει 

να επηρεαστούν από την απορριπτόμενη άλμη. Ο αγωγός έχει διάμετρο 750mm, θα 

κατασκευαστεί από υαλόνημα (fiberglass) και για λόγους ασφάλειας και προστασίας 

του περιβάλλοντος θα περιβάλλεται από εξωτερικό σωλήνα, όπως ακριβώς συμβαίνει 

για τον αγωγό άντλησης.  

Οι προδιαγραφές που τέθηκαν από τον Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του 

Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (βάθος στο σημείο απόληξης αγωγού 

απόρριψης τουλάχιστον 5 μέτρα και 3 μέτρα τουλάχιστον από την επιφάνεια της 

θάλασσας) επέβαλαν την εγκατάσταση του αγωγού απόρριψης με τέτοιο τρόπο ώστε 

η απόληξη αυτού να αιωρείται σε ύψος περίπου 4 μέτρων από τον πυθμένα (στο 

σημείο εγκατάστασης το βάθος της θάλασσας είναι περίπου 7.25 μέτρα). Η απόληξη 

του αγωγού δεν φέρει κάποια ειδική διαμόρφωση (π.χ. διαχύτη πολλαπλών 

απολήξεων) [Μπάτσος, 2011]. 

 

Μονάδα αφαλάτωσης στην Λάρνακα, Κύπρος 

Η Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας λειτούργησε τον Ιούνιο 2001 και είχε 

δυναμικότητα 52.000 m3/d. Η μονάδα επεκτάθηκε κατά 10.000 m3/ημέρα και από τον 

Ιανουάριο 2009 η δυναμικότητα της έφτασε στις 62.000 m3/ημέρα. Η Μονάδα 

Αφαλάτωσης Λάρνακας μαζί με τη Μονάδα Αφαλάτωσης της Δεκέλειας καλύπτουν 

σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

Η μονάδα έχει αγωγό απόρριψης 1500 m μακριά από την ακτή και εκρέει σε βάθος 

18m με παροχή 0,740 m³/s. 

 

Μονάδα αφαλάτωσης στην Λεμεσσό, Κύπρος 

Τον Δεκέμβριο του 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Κινητής Μονάδας 

Αφαλάτωσης Μονής η οποία παράγει 20.000 m³/ημέρα. Η Μονάδα αυτή θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της Λεμεσού μέχρι το τέλος του 2011. Επίσης, τον Ιανουάριο 

2009 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Κινητή Μονάδα Επεξεργασίας νερού του 

Υδροφορέα του ποταμού Γαρύλλη δυναμικότητας 10.000 m³/ημέρα για τις 

υδρευτικές ανάγκες τις Λεμεσού. Για την κάλυψη των αναγκών της Επαρχίας 

Λεμεσού για τα επόμενα είκοσι χρόνια αποφασίστηκε η κατασκευή μόνιμης Μονάδας 

στην περιοχή Ακρωτηρίου-Επισκοπής δυναμικότητας 40.000 m³/ημέρα με 

δυνατότητα επέκτασης στα 60.000 m³/ημέρα. Η Μονάδα είναι υπό κατασκευή και 

αναμένεται να λειτουργήσει πριν το Καλοκαίρι του 2012. Η μονάδα θα έχει αγωγό 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 

24 
  

απόρριψης 1.500 m μακριά από την ακτή και εκρέει σε βάθος 15m με παροχή 0,463 

m³/s. 

 

Μονάδα αφαλάτωσης Scattergood στην Καλιφόρνια 

Πρόκειται για μια μονάδα αφαλάτωσης στην Καλιφόρνια του Λος Άντζελες 

με δυναμικότητα 220.000 m3/day [Jenkins and Wasyl, 2005].Η μονάδα αυτή είναι 

συνδεδεμένη με το προϋπάρχον σύστημα κυκλοφορίας κρύου νερού από τον 

παρακείμενο σταθμό παραγωγής ενέργειας. Το αλμόλοιπο εδώ, δηλαδή το νερό με 

την αυξημένη περιεκτικότητα σε αλάτι που μένει από την διαδικασία της 

αντίστροφης όσμωσης, αφού αναμειχθεί με κρύο νερό μεταφέρεται για  απόρριψη 

στη θάλασσα μέσω ενός ή περισσοτέρων από τους υπάρχοντες αγωγούς. Οι αγωγοί 

αυτοί είναι: 

1. Ένας αγωγός με διάμετρο 5.25m θερμικής απόρριψης που εξυπηρετεί 

τον σταθμό παραγωγής με σημείο εκροής τοποθετημένο 360m από 

την ακτή 

2. Ένας αγωγός με διάμετρο 3.6m που χρησιμοποιείται σε έκτακτες 

συνθήκες τοποθετημένος 1.615m από την ακτή 

3. Ένας αγωγός με διάμετρο 3.6m βαθιάς εκροής τοποθετημένος 8.262m 

από την ακτή 

Μετά από μελέτη που πραγματοποιήθηκε εκτιμήθηκε η διάλυση και η 

διασπορά του αλμόλοιπου για κάθε μια από τις τρείς εναλλακτικές επιλογές εκροής. 

Τα σενάρια που μελετήθηκαν έλαβαν υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στον 

ωκεανό και είχαν εύρος τιμών για το παραγόμενο νερό μεταξύ 52.800 και 220.000 

m3/day. Αυτό έγινε για να για να εκτιμηθεί η ικανότητα παροχής κάθε επιλογής 

εκροής. 

Οι υδροδυναμικές μελέτες καθώς και τα στοιχεία που υπάρχουν για την 

περιοχή εδώ και 20 χρόνια έδωσαν μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα:  

 •Όταν η παραγωγή καθαρού νερού είναι περιορισμένη μεταξύ 52.800 μέχρι 

110.000 m3/day τότε ο αγωγός που είναι τοποθετημένος 360m από την ακτή 

προσφέρει επαρκή διάλυση του αλμόλοιπου κάτω από όλες τις συνθήκες. 

• Όταν η παραγωγή καθαρού νερού αυξάνεται σε 220.000 m3/day τότε το αλμόλοιπο 

που εκρέει παραμένει κάτω από τα θαλάσσια βιολογικά όρια κατά 82% των 

περιπτώσεων. Το υπόλοιπο 18% όταν η αλατότητα του πυθμένα υπερβαίνει την 
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ανοχή των βιολογικών ορίων μια μεγάλη περιοχή φυσικού περιβάλλοντος 

υπεραλατώνεται. 

• Εκροή αλμόλοιπου από τον δεύτερο αγωγό που βρίσκεται 1615m από την ακτή 

υπερβαίνει τα όρια στο 98% των περιπτώσεων αν η παραγωγή νερού είναι της τάξεως 

των 52.800 m3/day. Αν η ποσότητα του παραγόμενου νερού αυξηθεί στα 220.000 

m3/day τότε τα όρια υπερβαίνονται στο 100% των περιπτώσεων. Η εκροή από αυτόν 

τον αγωγό δεν είναι μια εφικτή λύση εκτός εάν το αλμόλοιπο αναμιγνύεται επιπλέον 

με θαλασσινό νερό πριν την εκροή. Η αναλογία θαλασσινού νερού που απαιτείται για 

εξάλειψη της  υπεραλατότητας είναι 3.25 προς 1. 

• Εκροή αλμόλοιπου από τον τρίτο βαθύ αγωγό που βρίσκεται 8262m από την ακτή 

δεν προκαλεί προβλήματα υπεραλατότητας. Η εκροή από αυτόν τον αγωγό 

προσφέρει το μικρότερο ρίσκο όσον αφορά τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

ενώ επιτρέπει την μέγιστη παραγωγή νερού από την μονάδα [Μπάτσος, 2011]. 

 

Μονάδες αφαλάτωσης στα Κανάρια νησιά, Ισπανία [Sadhwani, 2005] 

 

Bocabarranco (SWRO) 

Η μονάδα αυτή βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησιού στα Κανάρια, στην 

παραλία Bocabarranco στο Galdar. Έχει δυναμικότητα παραγωγής 7.000 m3/day, 

ποσοστό ανάκτησης 45%, και τα συνολικά αιωρούμενα στερεά στην εκροή (TDS) 

είναι 400 ppm και το νερό που παράγει χρησιμοποιείται για οικιακή κατανάλωση. Η 

μονάδα αυτή είναι μέρος μιας ενιαίας εγκατάστασης αφαλάτωσης σε μια έκταση 

10.000 m2 και χρησιμοποιεί τις ίδιες υποδομές. Υπάρχει ακόμα μια μονάδα 

αντίστροφης όσμωσης στο συγκρότημα που παράγει νερό για γεωργική χρήση, και 

μια μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πολύ κοντά. Το αλμόλοιπο διοχετεύεται 

μέσω δύο αγωγών στην αιγιαλίτιδα ζώνη, ο πρώτος είναι διπλός για την εκροή 

αλμόλοιπου από τη μονάδα πόσιμου νερού με διάμετρο 300mm και ο δεύτερος 

400mm για τη γεωργική χρήση. Και οι δυο αγωγοί εκρέουν κοντά στην παραλία. Η 

λύση που για όλες τις εκροές ακόμα και αυτές από την επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων ήταν εκροή μέσω μεγάλου αγωγού στη θάλασσα. Η συχνότητα 

καθαρισμού του φίλτρου της άμμου στο στάδιο προεπεξεργασίας είναι περίπου μια 

φορά την εβδομάδα και τα υπολείμματα εκρέουν και αυτά στον αγωγό της άλμης. Το 

ίδιο συμβαίνει και με τις μεμβράνες που καθαρίζονται 3-4 φορές το χρόνο [Μπάτσος, 

2011]. 
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Arucas (SWRO) 

Αυτή η μονάδα βρίσκεται στα νότια του νησιού, σε μια περιοχή που 

ονομάζεται Punta de Camello, σε υψόμετρο 33.27m πάνω από τη θάλασσα. Έχει 

δυναμικότητα 5.000 m3/day, ποσοστό ανάκτησης 45%, συνολικά αιωρούμενα στερεά 

στην εκροή 400 ppm και το νερό που παράγει χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση. Η 

μονάδα είναι κοντά σε μια άλλη με παρόμοιο σχεδιασμό, με διαφορετική όμως 

χρήση. Η άλμη συναντά τον ήδη προϋπάρχων από το 1994 αγωγό με διάμετρο 400 

mm και εκρέουν κατευθείαν στην ακτογραμμή. Υπάρχει ένας κατάλογος με ενδημικά 

θαλάσσια είδη, κόκκινα φύκια (Rissoella Verruculosa), υπήρχαν σε εκείνο το μέρος 

και τώρα είναι κατεστραμμένα από προηγούμενες επιπτώσεις [Μπάτσος, 2011]. 

 

Roque prieto (SWRO) 

Και αυτή η μονάδα βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιού στην περιοχή Roque 

prieto, Guia, όχι μακριά από το Bocabarranco. Έχει δυναμικότητα 5.000 m3/day  

ανάκτηση 45%, TDS 400ppm, και παράγει πόσιμο νερό. Η μονάδα είναι παρακείμενη 

σε μια μονάδα εξάτμισης με  1.500 m3/day παραγόμενο νερό. Το νερό τροφοδοσίας 

λαμβάνεται μέσω φρεάτων (beach wells) και η εκροή γίνεται μαζί και των δυο 

μονάδων κατευθείαν στην ακτή [Μπάτσος, 2011]. 

 

Aldea 

Βρίσκεται δυτικά του νησιού La Aldea, στο San Nicolas de Tolentino, σε μια 

έκταση 5500 m2. Και εδώ υπάρχει κοντά μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η 

βασική χρήση του νερού που παράγεται είναι γεωργική. Η μονάδα έχει δυναμικότητα 

10.000 m3/day, με ανάκτηση 45%. Είχε όμως αρχικά σχεδιαστεί για παραγωγή 5.000  

m3/day και για TDS λιγότερο από 400 mg/l. Η άλμη εδώ αναμειγνύεται με την εκροή 

της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και εκρέουν με αγωγό διαμέτρου 

500mm μέσα στη θάλασσα [Μπάτσος, 2011]. 

 

Maspalomas II 

Βρίσκεται νότια του νησιού αριστερά από το Barranco del Toro, μετά την 

εκροή του στην παραλία Playa del Toro. Τροφοδοτείται με 42.000 m3/day θαλάσσιο 

νερό και παράγει 25.000 m3/day πόσιμο νερό. Έχει TDS 90.000 mg/l  επειδή 

χρησιμοποιείται και δεύτερο στάδιο με πίεση 90 bar αυξάνοντας την ανάκτηση στο 

60%. Η εκροή γίνεται με αγωγούς στη θάλασσα και η διάλυση από τα 75 psu στα 38 
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psu επιτυγχάνεται 20m από το σημείο εκροής. Παρόλα αυτά η χλωρίδα και η πανίδα 

της περιοχής επηρεάστηκαν αρκετά [Μπάτσος, 2011]. 

 

Μονάδα αφαλάτωσης στο Al-Jubail (MSF) [Al-Mutaz, 2006] 

Η μονάδα αφαλάτωσης του Al- Jubail βρίσκεται στον αραβικό κόλπο. Tα 

χαρακτηριστικά του αγωγού εκροής είναι:μήκος 2km, διάμετρος 0.9m, βάθος 

σημείου εκροής 4m με κατακόρυφη εκροή. Η μέση πυκνότητα της θάλασσας στην 

περιοχή είναι 1.027,5 kg/m3 ενώ η πυκνότητα του αλμόλοιπου είναι 1.046,5 kg/m3 .Η 

δυνατότητα παραγωγής νερού της μονάδας είναι 1.115.400 m3/day και η εκροή του 

αλμόλοιπου είναι 1.632.400 m3/day ή 16.25 m3/s. Η μέση θερμοκρασία της θάλασσας 

στην περιοχή είναι 32 °C ενώ του αλμόλοιπου είναι 38 °C. Στη θάλασσα υπάρχει 

46.000 ppm (TDS) ενώ στην άλμη υπάρχει περιεκτικότητα 67.000 ppm. Όλες οι 

παραπάνω παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν στο CORMIX απο τους μηχανικούς, για να 

εκτιμηθούν τα προφίλ της συγκέντρωσης και της θερμοκρασίας για την εκροή του 

αλμόλοιπου. Στο σημείο εκροής έχει μέγιστη θερμοκρασία η οποία μειώνεται καθώς 

απομακρυνόμαστε μέχρι να φτάσει στα επίπεδα θερμοκρασίας της θάλασσας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η πτώση της θερμοκρασίας είναι πολύ έντονη στην αρχή 

μέχρι το πλούμιο να ακουμπήσει τον πυθμένα σε απόσταση 2.77m από το σημείο 

εκροής. Μέσα στην απόσταση αυτή το πλούμιο έχει αναμειχθεί σημαντικά και η 

διάλυση στον άξονα του είναι 30 φορές μεγαλύτερη από το σημείο εκροής. Καθώς το 

πλούμιο ταξιδεύει πιο μακριά η θερμοκρασία του πέφτει σταδιακά και φτάνει σχεδόν 

στα επίπεδα της θάλασσας σε απόσταση 101.41m από το σημείο εκροής. Από αυτά 

τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η εκροή του θερμού αλμόλοιπου από την μονάδα 

αφαλάτωσης του Al- Jubail δεν έχει δραστικές επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

του Αραβικού κόλπου [Μπάτσος, 2011]. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΡΑΙΩΣΗΣ 
 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΡΟΗΣ 

Η διάλυση επιτυγχάνεται μέσω του μηχανισμού ενσωμάτωσης υλικών από το 

περιβάλλον στο πλούμιο. Αυτό μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία με την οποία το 

υγρό ρέει στο εσωτερικό του πλουμίου μέσω της εξωτερικής επιφάνειας.  

 

ΑΠΛΗ ΔΕΣΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΜΟΝΟΥ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΥΤΗΡΑ 

Στην Εικόνα 14  φαίνεται μία δέσμη εξερχόμενη από μονό διαχυτήρα ο οποίος 

είναι βυθισμένος σε στάσιμα ύδατα μεγαλύτερης πυκνότητας. Η δέσμη ροής (jet) έχει 

υψηλή ταχύτητα ροής, η κινητική ενέργεια της οποίας θα χάνεται σταδιακά  λόγω 

επαφής με το γύρω υγρό. Λόγω της απώλειας αυτής, προκαλείται η επιθυμητή 

διάλυση [Albertson et al., 1950]. Η διάχυση ξεκινάει αμέσως μετά την έξοδο όπου η 

εκροή υπόκειται σε επιτάχυνση λόγω άνωσης. Η δέσμη αρχίζει να ανυψώνεται στην 

επιφάνεια εξαιτίας της μικρότερης πυκνότητάς του. Η σχετική κίνηση μεταξύ της 

εκροής και του στάσιμου νερού αναπτύσσει μία αστάθεια στην περίμετρο του 

ρεύματος, δημιουργώντας δίνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία διαδικασία πλευρικής 

μίξης που εξελίσσεται εσωτερικά και εξωτερικά καθώς απομακρύνεται από την 

έξοδο. Το σημείο στο οποίο η περιοχή ανάμιξης διαπερνά τον άξονα της δέσμης 

σηματοδοτεί την αρχική ζώνης εγκαθίδρυσης της ροής. Η ταχύτητα σταδιακά 

μειώνεται όσο ανέρχεται εκτός από την αρχική περιοχή όπου υπάρχει μία επιτάχυνση 

λόγω του g0’. Έτσι, η δέσμη ροής θα αυξηθεί όσο αυξάνει και η απόσταση. Η ζώνη 

αυτή είναι περίπου 6 φορές τη διάμετρο της εξόδου σε μήκος όταν είναι κυκλική και 

5 φορές σε πλάτος τη διάμετρο της εξόδου όταν είναι ορθογώνια [Albertson et al., 

1950].  
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Εικόνα 14. Δέσμη ροής εξερχόμενη από υποβρύχια έξοδο [Albertson, 1994] 
 
 

Η αρχική ζώνη της ροής τελειώνει μόλις το κεντρικό κομμάτι της δέσμης έχει γίνει 

τυρβώδες. Η μετάβαση από τη ζώνη αυτή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Το τέλος 

της αρχικής ζώνης ροής συνοδεύεται από μία σχεδόν μηδενική τιμή ταχύτητας κατά 

μήκος του κεντρικού άξονα, κάτι που θεωρητικά είναι αδύνατο. 

 

ΠΛΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ ΡΟΗΣ 

Μία δέσμη ροής είναι αυτή που παρουσιάζει ροή λόγω ορμής αλλά όχι ροή 

λόγω άνωσης. Μία δέσμη ροής υπό άνωση παρουσιάζει τόσο ορμή όσο και άνωση. 

Ένα πλούμιο παρουσιάζει ροή μόνο λόγω άνωσης. Ροές με θετική άνωση ορίζονται 

αυτές όπου η δύναμη της άνωσης ασκείται αντίθετα από τη δύναμη της βαρύτητας. 

Ροές με αρνητική άνωση ορίζονται αυτές όπου η δύναμη της άνωσης έχει ίδια φορά 

με τη δύναμη της βαρύτητας [Tsanis and Valeo, 1994]. 
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Εικόνα 15.Ρυπαντής εξερχόμενος από υποβρύχια έξοδο: Α) Πλούμιο Β) Δέσμη ροής 
υπό άνωση Γ) Δέσμη ροής [Tsanis and Valeo, 1994] 

 
 

Μία πολύ σημαντική παράμετρος στα μοντέλα αραίωσης είναι ο αριθμός 

Froude FD. Ορίζεται ως ο λόγος των δυνάμεων αδράνειας προς τις δυνάμεις 

βαρύτητας και υπολογίζεται από τον τύπο 

FD = u0
(g0′ ∙ D)1 2⁄�  

Όπου u0 είναι η ταχύτητα εκροής από την έξοδο, D η διάμετρος της εξόδου, g0΄ η 

ελαττούμενη επιτάχυνση της βαρύτητας που ισούται με g(ρα − ρ0) ρα⁄   όπου ρ0 είναι 

η πυκνότητα των λυμάτων, ρα η πυκνότητα περιβάλλοντος και g η επιτάχυνση της 

βαρύτητας [Tsanis and Valeo, 1994]. 

 

 

ΕΓΓΥΣ ΖΩΝΗ 

Το εγγύς πεδίο ή αρχική ζώνη ανάμιξης περιλαμβάνει τη ζώνη εγκατάστασης 

της ροής και την εγκατεστημένη ζώνη της ροής. Όλη η αρχική ανάμιξη που οφείλεται 

στη διάχυση της κινητικής ενέργειας λαμβάνει χώρα στη ζώνη αυτή. Τα αρχικά 

χαρακτηριστικά της ορμής, της άνωσης και της γεωμετρίας της εκροής επηρεάζουν 

την πορεία της δέσμης ροής και την ανάμιξη. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

αλληλεπίδραση επιφανειακή ή με το κατώτερο στρώμα. Στην περιοχή αυτή, ο 

σχεδιασμός της εκροής μπορεί να επηρεάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ανάμιξης 

μέσω της κατάλληλης επιλογής των μεταβλητών σχεδιασμού [Tsanis and Valeo, 

1994]. 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ 

Ορισμένα μοντέλα ροής παρουσιάζουν μία ενδιάμεση ζώνη μεταξύ του 

κοντινού και του απομακρυσμένου πεδίου. Στην εικόνα 16 φαίνεται ένας διαχυτήρας 
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σε στάσιμα νερά. Στην ασταθή εγγύς ζώνη δημιουργείται πλήρης κατακόρυφη 

ανάμιξη. Η περιοχή αυτή σηματοδοτείται από ισορροπία για την κάθετη ροή του 

ρεύματος με την οριζόντια κίνηση που τείνει να το εξαπλώσει. Ακριβώς κάτω από 

την επιφάνεια γίνεται η  στρωματοποίηση. Το επιφανειακό στρώμα κινείται κατάντη 

λόγω ορμής και εξαπλώνεται εγκάρσια. Η δέσμη ροής  κυριαρχείται από οριζόντιες 

κινήσεις [Akar and Jirca, 1991]. 

 

Εικόνα 16. Κοντινή και ενδιάμεση ζώνης ανάμιξης [Akar and Jirca, 1991] 
 
 

ΜΑΚΡΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Όσο η δέσμη ροής ταξιδεύει μακριά από την πηγή, τα χαρακτηριστικά αυτής 

γίνονται όλο και λιγότερο σημαντικά. Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζεται από διάχυση και 

οριζόντια μεταφορά. Οι συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον έχουν το πρώτο 

λόγο στην πορεία και την αραίωση της δέσμης. Οι ιδιότητες της ροής και της 

διάλυσης επηρεάζονται πλέον μόνο από περιβαλλοντικούς παράγοντες [Ng, 1990]. 

 

ΒΑΘΟΣ 

Πλούμια τα οποία ανυψώνονται λόγω άνωσης προς την επιφάνεια σα 

σταθερές στήλες ακολουθούμενα από πλευρική εξάπλωση συναντώνται συνήθως σε 

βαθιά νερά με δέσμες ροής μικρού αριθμού Froude. Γλυκό νερό περιβάλλοντος 

συνεχώς ενσωματώνεται στη δέσμη ροής. Το πάχος του στρώματος εξάπλωσης που 

επιτυγχάνεται στην επιφάνεια είναι ανάλογο με το βάθος [Koh and Brooks, 1975]. 

Για ένα καθαρό πλούμιο το στρώμα εξάπλωσης ισοδυναμεί με το 15% του βάθους 

ενώ για μία δέσμη ροής ισοδυναμεί με το 15-20% του βάθους [Ng, 1990]. Σε 

περίπτωση που το βάθος της περιοχής είναι μικρό και ο αριθμός Froude μεγάλος, τότε 
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η ροή ενδέχεται να γίνει ασταθής. Όταν η δέσμη προσκρούει στην ελεύθερη 

επιφάνεια σχηματίζεται ένα λεπτό στρώμα το οποίο ακολουθεί μία οριζόντια 

εξάπλωση και έπειτα ένα αδύναμο υδραυλικό άλμα (απότομη πτώση κινητικής 

ενέργειας). Όσο αυξάνει ο αριθμός Froude, τόσο αυξάνει και το στρώμα, γεγονός που 

οδηγεί σε αστάθεια. Η αστάθεια συμβαίνει όταν το υδραυλικό άλμα φτάσει το ήμισυ 

του βάθους [Jirca and Harleman, 1973].Αν ο αριθμός Froude είναι πολύ μεγάλος το 

πάχος του άλματος μπορεί να γίνει ίσο με το συνολικό βάθος και το πλούμιο να 

επανεισάγει ρυπασμένο νερό. Σε αυτή την περίπτωση η κοντινή ζώνη είναι πλήρως 

αναμιγμένη κάθετα (Εικόνα 17). 

Η δύναμη της αδράνειας είναι η αποσταθεροποιητική δύναμη ενώ η δύναμη 

της άνωσης είναι η σταθεροποιητική. Έτσι, η αστάθεια ξεκινάει όταν η αδράνεια 

υπερβαίνει τη δύναμη της άνωσης [Jirca and Harleman, 1979]. 

Αν η εκροή του διαχυτήρα είναι κοντά σε λίμνη ή στο βυθό, η δέσμη ροής 

μπορεί να προσκολληθεί στον πυθμένα γεγονός γνωστό σαν προσκόλληση Coanda. Η 

εγγύτητα του βυθού (ύψος της εξόδου) και το βάθος του νερού έχουν σημασία στα 

μοντέλα ροής της κοντινής ζώνης για οριζόντιες δέσμες που εξέρχονται από 

κυλινδρικούς σωλήνες. Η προσκόλληση Coanda έχει καθοριστική σημασία στα 

αρχικά στάδια δημιουργίας ενός πλουμίου [Tsanis and Valeo, 1994].  
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Εικόνα 17. Μετάβαση από σταθερό σε μη σταθερό κοντινό πεδίο [Hamdy, 1981] 
 

 

 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα σε σχέση με το βάθος του αποδέκτη 

ενδέχεται να συμβούν σε διάφορες εποχές. Η στρωματοποίηση που δημιουργείται 

μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες αραιώσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους. Για 

παράδειγμα, η θέρμανση της επιφάνειας του νερού την άνοιξη προκαλεί αλλαγές σε 

σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το χειμώνα καθώς το θερμότερο νερό 

ανυψώνεται. Περαιτέρω θέρμανση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκαλεί τη 

δημιουργία ενός ακόμα στρώματος, φαινόμενο που παύει το φθινόπωρο λόγω της 

χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το νερό παγώνει, γίνεται πυκνότερο και 

βυθίζεται. Η μέγιστη πυκνότητα του γλυκού νερού συναντάται στους 4ο C, οπότε ένα 

στρώμα πάγου στην επιφάνεια δημιουργεί ήπια στρωματοποίηση [Botts and 

Krushelnicki,  1987]. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 

35 
  

Μία δέσμη υπό άνωση, που εκρέει σε μία στρωματοποιημένη μάζα νερού, 

εισάγει υγρό μεγαλύτερης πυκνότητας. Το πλούμιο ανυψώνεται έως ότου να έρθει σε 

ισορροπία με την πυκνότητα του περιβάλλοντος της περιοχής. Στο σημείο αυτό 

παγιδεύεται σε ένα τελικό ύψος και η εξάπλωση πλέον από κάθετη γίνεται οριζόντια.  

 

 
Εικόνα 18. Στρωματοποίηση λίμνης [Hamdy, 1981] 

 
 

 

ΡΕΥΜΑΤΑ 

Τα ρεύματα αυξάνουν την αραίωση τόσο στο κοντινό όσο και στο μακρινό 

πεδίο. Όταν ένα ρεύμα διεισδύει σε ένα πλούμιο θα οδηγήσει στην εισαγωγή 

φρέσκου νερού μέσα σε αυτό. Αυτή η διαδικασία οφείλεται στη διάχυση της 

κινητικής ενέργειας. Ένα ρεύμα αποτελεί χρονική μεταβλητή και προβλέψεις γι αυτό 

μπορούν να γίνουν μόνο γενικά. Ένα μοντέλο σε σταθερές συνθήκες μπορεί να 

συμπεριλάβει το μέγεθος και την κατεύθυνση ενός μόνο ρεύματος. Για ορισμένες 

περιπτώσεις ο περιορισμός αυτός δεν αποτελεί πρόβλημα. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις μελετώνται για το χειρότερο σενάριο και συνήθως υποτίθενται στάσιμες 

συνθήκες. Ωστόσο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποεκτίμηση της κατάστασης όσον 

αφορά την αραίωση, και αντιοικονομικό σχεδιασμό. Επειδή η κατεύθυνση του 

ρεύματος αλλάζει μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, οι ζώνες ανάμιξης και στις δύο 

πλευρές του διαχυτήρα πρέπει να περιγραφούν [Baumgartner et al., 1993]. 
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4.2 ΒΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΣΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 
 

Παρακάτω συνοψίζονται μερικά βασικά στοιχεία της μηχανικής ανωστικών 

φλεβών [Fisher, Kosh, Imberger and Brooks, 1979]. Η απλή φλέβα στην εκροή της 

χαρακτηρίζεται από ορμή (ποσότητα κίνησης) και μηδενική διαφορά πυκνότητας, 

ενώ το πλούμιο στην εκροή του δεν έχει ορμή ή ταχύτητα αλλά χαρακτηρίζεται από 

διαφορά πυκνότητας η οποία προκαλεί την ροή. Η διαφορά πυκνότητας προκαλεί 

άνωση, οπότε μια φλέβα η οποία εκτός από αδρανειακές δυνάμεις στην εκροή της 

έχει και διαφορά πυκνότητας από το ρευστό του αποδέκτη ονομάζεται ανωστική 

φλέβα (buoyant jet). Μια ανωστική φλέβα μπορεί να είναι φλέβα θετικής ή αρνητικής 

άνωσης. Θεωρούμε ότι μια ανωστική φλέβα πυκνότητας ρ παροχετεύεται με ρυθμό Q 

σε αποδέκτη πυκνότητας ρα σε χρονικό διάστημα Δt. Ο όγκος δέχεται την δύναμη της 

αδράνειας (που αρχικά έχει την κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας), το βάρος Fw του 

όγκου του ρευστού της φλέβας και τη δύναμη Fb  λόγω άνωσης. Η συνισταμένη F του 

βάρους και της άνωσης έχει μέτρο (θετική φορά προς τα πάνω): 

 
Η δύναμη F ονομάζεται συνολική ανωστική δύναμη. 

Άρα αν 

α) ρα > ρ είναι Fb> Fw δηλαδή η F έχει φορά προς τα πάνω.  

β) ρα < ρ είναι Fb< Fw  δηλαδή η F έχει φορά προς τα κάτω.  
 
 
Συνεπώς μια φλέβα είναι: 

• Θετικής άνωσης όταν η συνιστώσα της συνολική ανωστικής δύναμης έχει 

φορά προς τα πάνω. 

• Αρνητικής άνωσης όταν η  συνιστώσα της συνολικής ανωστικής  δύναμης 

έχει φορά προς τα κάτω. 
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Εικόνα 19. Ανωστική φλέβα αρνητικής και θετικής άνωσης [Svensson, 2005] 
 

Αρχικά η ροή οφείλεται στην ποσότητα κίνησης του ρευστού που εκρέει και η 

επίδραση της ανωστικής δύναμης είναι αμελητέα. Βαθμιαία αρχίζει η επίδραση της 

ανωστικής δύναμης και μετά από αρκετή απόσταση όλες οι ανωστικές φλέβες 

συμπεριφέρονται ως πλούμια, δηλαδή κυριαρχούν σ’ αυτές οι ανωστικές δυνάμεις. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή μιας φλέβας είναι: 

I. Οι παράμετροι της φλέβας, όπως η αρχική ταχύτητα εκροής από το στόμιο 

παροχέτευσης και η αρχική διαφορά πυκνότητας. Η πρώτη δημιουργεί την αρχική 

ποσότητα κίνησης, ενώ η διαφορά πυκνότητας δημιουργεί την αρχική ανωστική 

δύναμη. 

II. Οι παράμετροι του περιβάλλοντος ρευστού (του αποδέκτη), όπως η  ύπαρξη 

κίνησης ή όχι, η στρωμάτωση ως προς την πυκνότητα και το επίπεδο τύρβης του 

αποδέκτη. 

III. Οι γεωμετρικές παράμετροι, όπως το σχήμα του στομίου παροχέτευσης, η γωνία 

ως προς το οριζόντιο επίπεδο με την οποία παροχετεύεται η φλέβα και η γειτνίαση με 

άλλες φλέβες ή στερεά όρια. Έτσι οι φλέβες διακρίνονται σε κυκλικές όταν η 

παροχέτευση γίνεται από κυκλική οπή και σε δισδιάστατες όταν η παροχέτευση 

γίνεται από σχισμή πολύ μικρού πλάτους σε σχέση με το μήκος της. Η γωνία 

παροχέτευσης καθορίζει σε σημαντικό βαθμό αν ο άξονας της φλέβας θα είναι 

κεκλιμένος ή όχι.  Η ροή των φλεβών και των πλουμίων (ή γενικά των ανωστικών 

φλεβών) μπορεί να είναι στρωτή ή τυρβώδης ανάλογα με τον αριθμό Reynolds στην 

εκροή, ο οποίος για κυκλικό στόμιο παροχέτευσης ορίζεται ως εξής: 

Re0=U0D/v 

όπου U0 είναι η ταχύτητα εξόδου από το στόμιο διαμέτρου, D και v είναι η 

κινηματική συνεκτικότητα του ρευστού της φλέβας. Μεγάλοι αριθμοί Reynolds 

έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό τυρβωδών φλεβών.  
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Έχει βρεθεί ότι για Re0 >2000 η ροή της φλέβας είναι συνήθως τυρβώδης [Fisher, 

Kosh, Imberger and Brooks, 1979]. 

Στην εκροή μιας φλέβας τα κυριότερα μεγέθη είναι: 

Παροχή: 

Q0= U0α0 

Ροή ειδικής ποσότητας κίνησης: 

M0 = U0Q0 

Όπου U0 είναι η ταχύτητα εξόδου από το στόμιο εμβαδού α0, 

g’0= g (ρα-ρ)/ρα η ελαττούμενη επιτάχυνση της βαρύτητας, ρα η πυκνότητα του 

αποδέκτη και ρ η πυκνότητα της φλέβας. 

Ροή ειδικής άνωσης: 

B0 = g’0Q0 

Η εκροή του αλμόλοιπου στον αποδέκτη (θάλασσα) παράγει έντονη ροή 

εξαιτίας της ασυνέχειας των ταχυτήτων μολυντή-αποδέκτη προκαλώντας τυρβώδη 

μίξη. Η ασυνέχεια των ταχυτήτων προκύπτει από την αρχική ειδική ποσότητα 

κίνησης, από την ροή ειδικής άνωσης ή από συνδυασμό αυτών των δύο. Η 

συμπαράσυρση  υγρού του αποδέκτη αραιώνει τον μολυντή (αλμόλοιπο) με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαφορές στη συγκέντρωση ή στις ιδιότητες του 

ρευστού (πυκνότητα, αλατότητα, θερμοκρασία (για MSF)) ανάμεσα σε μολυντή και 

αποδέκτη. Η ροή ειδικής ποσότητας κίνησης και η συγκέντρωση της άλμης 

διασκορπίζονται μέσα στον υδάτινο αποδέκτη (θάλασσα). Αυτή η μίξη αναφέρεται 

ως μίξη υποβρύχιας ανωστικής φλέβας. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος παίζουν και 

αυτές κάποιο ρόλο στη διαδικασία της μίξης στο κοντινό πεδίο (near-field). Τα 

ρεύματα που υπάρχουν στον αποδέκτη εκτρέπουν την τροχιά της φλέβας προς την 

κατεύθυνση των ρευμάτων προκαλώντας υψηλότερη διάλυση. Η στρωματοποίηση 

της πυκνότητας έχει αρνητική επίπτωση καθώς εμποδίζει την κάθετη επιτάχυνση με 

αποτέλεσμα να παγιδεύεται το πλούμιο σε ένα τελικό επίπεδο. Ανάλογα με τα 

δυναμικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ροής, η διαδικασία αλληλεπίδρασης 

ορίων εμφανίζεται σε κάθετα όρια περιβάλλοντος όπως η επιφάνεια του νερού, ο 

πυθμένας της θάλασσας ή εσωτερικά όρια (pycnoclines). Η αλληλεπίδραση των 

ορίων καθορίζει την μετάβαση από το κοντινό (εγγύς πεδίο) στο μακρινό πεδίο. 

Για να καθοριστεί τη συμπεριφορά του πλουμίου και τον επηρεασμό βασικών 

υδροδυναμικών μηχανισμών (cross-flow, διαστρωμάτωση) στη μίξη της άλμης που 

εκρέει, χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεγέθη (κλίμακες μήκους) διαστατικής 
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ανάλυσης βασισμένα στα μεγέθη της ροής Q0, M0, J0 [Nash, 1995], [Jirka et al., 

2007]. Ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση των ανωστικών φλεβών αποτελεί η 

διαστατική ανάλυση (dimensional analysis) μέσω της οποίας συνάγεται η μορφή της 

εξίσωσης που διέπει ένα φαινόμενο προϋποθέτοντας μόνο τη γνώση των σχετικών 

μεταβλητών που υπεισέρχονται στο φαινόμενο και των διαστάσεων τους. 

Χρησιμοποιώντας διαστατική ανάλυση για μια κυκλική ανωστική φλέβα, δεδομένου 

ότι κάθε παράμετρος της ροής εξαρτάται από τα Q0, M0, B0 και την απόσταση από 

την πηγή για κεκλιμένο άξονα προκύπτουν οι εξής χαρακτηριστικές κλίμακες 

μήκους: 

lQ = Q0 /M0
1/2 και lM = M0

3/4/ B0
1/2 

Η φυσική ερμηνεία των οποίων είναι : 

i. Σε απόσταση από την πηγή ίση με lQ, η παροχή από τη συμπαράσυρση 

περιβάλλοντος ρευστού είναι περίπου ίση με την αρχική παροχή Q0. Σε αποστάσεις 

πολύ μεγαλύτερες της lQ (z/ lQ >>1) η παροχή από τη συμπαράσυρση είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την αρχική παροχή η οποία μπορεί να αμεληθεί, ενώ σε αποστάσεις 

z/ lQ <<1 δηλαδή πολύ κοντά στην πηγή η αρχική παροχή και η γεωμετρία του 

στομίου εκροής παίζουν σημαντικό ρόλο.  

ii. Σε απόσταση από την πηγή ίση με lM η ποσότητα κίνησης που δημιουργείται από 

την άνωση είναι περίπου ίση με την αρχική ποσότητα κίνησης M0. Σε αποστάσεις 

πολύ μεγαλύτερες της lM (z/ lM >>1) η ποσότητα κίνησης που δημιουργείται από την 

άνωση είναι πολύ μεγαλύτερη από την αρχική ποσότητα κίνησης, η οποία μπορεί να 

αμεληθεί, ενώ σε αποστάσεις z/ lM <<1 η αρχική ποσότητα κίνησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Βέβαια στην περίπτωση των φλεβών αρνητικής άνωσης, η αρχική 

ποσότητα κίνησης είναι σημαντική σε όλη την τροχιά πριν την αντιστροφή φοράς της 

ροής, αφού η κατακόρυφη συνιστώσα της αντιτίθεται στην άνωση.  

Σε μια ανωστική φλέβα διακρίνονται οι εξής περιοχές:  

− Περιοχή z/ lM <<1 όπου η ανωστική φλέβα συμπεριφέρεται ως απλή φλέβα (jet 

regime) 

− Ενδιάμεση ή μεταβατική περιοχή η οποία απέχει απόσταση από την πηγή 

της τάξης κλίμακας lM (buoyant jet ή forced plume) 

− Περιοχή z/ lM >>1 όπου η ανωστική φλέβα συμπεριφέρεται ως πλούμιο 

(plume regime). Στην περίπτωση των φλεβών αρνητικής άνωσης η 

συμπεριφορά πλουμίου επιτυγχάνεται συνήθως μετά την αντιστροφή της ροής. 
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Η αναλογία lQ / lM ονομάζεται αριθμός Richardson και εκφράζει το λόγο των 

αδρανειακών δυνάμεων προς τις ανωστικές δυνάμεις. Για μια κυκλική φλέβα ο 

αρχικός αριθμός Richardson RiRi0 ορίζεται ως εξής: 

Ri0 = lQ / lM = Q0 B0
1/2/M0

5/4 

Για κυκλική φλέβα συνδέεται με τον αριθμό Richardson ως εξής: 

Ri0 =
(𝜋4)

1
4

𝐹0
 

Τέλος, μια σημαντική παράμετρος στις ανωστικές φλέβες είναι η διάλυση. Η 

μέση διάλυση στη διατομή S ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού όγκου (παροχής) της 

φλέβας στην εκάστοτε θέση προς τον αρχικό όγκο (παροχή): 

S=Q/ Q0 

Η διάλυση σε μια θέση της φλέβας με πυκνότητα ρ ή με φαινόμενη επιτάχυνση της 

βαρύτητας g’ μπορεί να οριστεί ως [Roberts et al., 1997]. 

S = 𝑔′0/g’  = (ρα – ρ0)/ (ρα – ρ) 

Όπου ρα η πυκνότητα της εκροής στην έξοδο, ρ0 η πυκνότητα του αποδέκτη. 

Ή ισοδύναμα συναρτήσει της συγκέντρωσης ως: 

S = (cα – c0)/ (c – c0) 

Όπου c0 είναι η συγκέντρωση του αποδέκτη, c η συγκέντρωση της φλέβας 

στη θέση όπου υπολογίζεται η διάλυση και cα η αρχική συγκέντρωση  της εκροής. 

Συχνά υπολογίζεται η ελάχιστη διάλυση, δηλαδή η διάλυση στον άξονα της 

φλέβας: 

S = 𝑔′0/g’ = (cα – c0)/ (c – c0) 

Όπου ο δείκτης c δηλώνει μεγέθη στη θέση του άξονα της φλέβας (centerline). 

Η διασπορά των φλεβών εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

σχεδιασμού του διαχυτήρα καθώς και συνθήκες που επικρατούν στο  θαλάσσιο 

περιβάλλον της εκροής τους. Εξαιτίας του διαφορετικού επηρεασμού της φυσικής 

διαδικασίας, η μίξη και η διασπορά των φλεβών κατηγοριοποιούνται σε μίξη 

κοντινού πεδίου (near-field mixing) και μίξη μακρινού πεδίου (far-field mixing). Η 

μίξη κοντινού πεδίου επιτυγχάνεται από την ορμή της ροής από την ταχύτητα της 

εκροής και πρόσθετα από δυνάμεις που δέχονται εξαιτίας των ρευμάτων που 

επικρατούν στον αποδέκτη-θάλασσα. Η μίξη στο μακρινό πεδίο και η αραίωση 

βασίζονται απλά στις φυσικές διαδικασίες των ανέμων και των κυμάτων. 
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Αντίθετα με τις φλέβες θετικής άνωσης που κινούνται προς την επιφάνεια της 

θάλασσας, οι φλέβες αρνητικής άνωσης βυθίζονται προς τον πυθμένα της θάλασσας. 

Και τα δυο είδη έχουν παρόμοια διαδικασία μίξης στο κοντινό πεδίο καθώς 

επηρεάζονται περισσότερο από την ορμή της ροής. Όμως στο μακρινό πεδίο οι 

φλέβες θετικής άνωσης έχουν καλύτερη και γρηγορότερη διαδικασία μίξης από τις 

φλέβες αρνητικής άνωσης καθώς πηγαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας όπου 

εξαιτίας των ανέμων και των κυμάτων δημιουργήται τυρβώδη μίξη. Στο μακρινό 

πεδίο οι φλέβες αρνητικής άνωσης βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας όπου η 

μίξη επηρεάζεται μόνο από τις ταχύτητες πυθμένα, από βαρομετρικές ροές και από 

την τυρβώδη μίξη κάτω από την επιφάνεια που είναι λιγότερο ισχυρή από την 

διαδικασία κοντά στην επιφάνεια. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο 

σχεδιασμός διαχυτήρα της εκροής για την καλύτερη δυνατή αραίωση στο κοντινό 

πεδίο. 
 

 
Εικόνα 20. Σχηματική απεικόνιση της πλευρικής όψης της φλέβας της άλμης 

αρνητικής άνωσης (negatively buoyant jet) [Bleninger and Jirca, 2010] 
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Οι μεταβλητές που φαίνονται στο σχήμα είναι οι ακόλουθες: 

b       : πλάτος της φλέβας άλμης 

D      : διάμετρος του αγωγού διάθεσης 

FD     : πυκνομετρικός αριθμός Froude 

G      : επιτάχυνση της βαρύτητας 

go     : ανωστική επιτάχυνση στη θέση διάθεσης της άλμης 

Ηa0    : βάθος νερού θάλασσας στη θέση διάθεσης της άλμης 

Η0       :  ύψος του στομίου θέση διάθεσης της άλμης 

U0       : ταχύτητα διάθεσης άλμης 

xi        : οριζόντια θέση του σημείου πρόσκρουσης στον πυθμένα 

x, z    : οριζόντια και  κάθετη συντεταγμένη 

xmax, zmax    : οριζόντια και κάθετη θέση του μέγιστου ύψους της φλέβας 

zmax                   : μέγιστο ύψος του επάνω ορίου της φλέβας 

θβ            : γωνία κλίσης πυθμένα 

θ0                 : γωνία κλίσης του στομίου διάθεσης της άλμης 

ρα                : πυκνότητα της θάλασσας 

ρ0                : πυκνότητα της άλμης 

Η θάλασσα που είναι ο αποδέκτης της φλέβας της άλμης θεωρείται ότι έχει ενιαία 

πυκνότητα ίση με ρα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 20 η φλέβα της άλμης έχει 

ταχύτητα διάθεσης Uo και πυκνότητα ρ0> ρα. Για τον υπολογισμό της τιμής της 

παροχής της φλέβας της άλμης (volume flux) (Q0), της ορμής της (momentum flux) 

(M0) και της ανωστικής ροής (buoyancy flux) (J0) χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 

εξισώσεις [Jirka, Bleninger,  2008] : 

Q0 = U0α0 

M0 = U0Q0 

J0 = 𝑔′0 Q0 

𝑔′0 = g(ρα–ρ0)/ρα 

 

Τα γεωμετρικά και τα δυναμικά χαρακτηριστικά της τυρβώδους φλέβας άλμης 

προσδιορίζονται από τις κλίμακες μήκους LQ και LM [Bleninger and Jirka, 2010]. 

 

lQ = Q0 /M0
1/2  και  lM = M0

3/4/ B0
1/2 
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Ο αδιάστατος πυκνομετρικός αριθμός Froude υπολογίζεται από την ακόλουθη 

εξίσωση [Jirka and Bleninger ,2008]. 

FD = u0
(g0′ ∙ D)1 2⁄�  

Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει 

Ri0 = lQ / lM = Q0 B0
1/2/M0

5/4 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 

44 
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5. ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CORMIX (EXPERT SYSTEM) 
 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ CORMIX 
 

Υπάρχει μία σειρά προγραμμάτων που αφορούν με τη μοντελοποίηση εκροής 

ρυπασμένων υδάτων σε μία μεγαλύτερη υδάτινη μάζα. Στην παρούσα μελέτη 

εξετάζεται το λογισμικό πακέτο CORMIX. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από 

το πανεπιστήμιο του Cornell εκ μέρους του Αμερικανικού Οργανισμού Προστασίας 

του Περιβάλλοντος [epa.gov]. 

 Το CORMIX είναι ένα σύστημα ποιοτικής μοντελοποίησης υδάτινων 

αποδεκτών και βοήθειας λήψης αποφάσεων σχεδιασμένων για την εκτίμηση του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου των ζωνών ανάμιξης που δημιουργούνται από λύματα 

συγκεκριμένων πηγών. Το σύστημα εμβαθύνει στο ρόλο των οριακών 

αλληλεπιδράσεων για να προβλέψει τη γεωμετρία του πλουμίου και τη διάλυση σε 

σχέση με τις ζώνες ανάμειξης. Αποτελείται από τρία υποσυστήματα: CORMIX1, 

CORMIX2 και CORMIX3. 

Το CORMIX1 ασχολείται με υποβρύχιες εκροές μονής εξόδου με θετική, 

αρνητική και ουδέτερη άνωση μέσα σε υδάτινο περιβάλλον (βαθιά ή ρηχά νερά, 

στάσιμα ή ρέοντα, ομοιόμορφο ή στρωματοποιημένο περιβάλλον) όπως ποτάμια, 

λίμνες, δεξαμενές, εκβολές ποταμών ή παράκτιες περιοχές. Υποθέτει σταθερές 

συνθήκες ροής τόσο για την εκροή όσο και για το περιβάλλον. Μπορεί να προβλέψει 

την τροχιά και το σχήμα του πλουμίου, τη συγκέντρωση ρυπαντών και την αραίωση 

τόσο για το κοντινό όσο και για το μακρινό πεδίο.  

Το υποσύστημα CORMIX2 χρησιμοποιείται για προβλέψεις εκροής από 

υποβρύχιους διαχυτήρες πολλαπλών εξόδων για συμβατικό ή τοξικό ρυπαντή. Λόγω 

της δυνατότητάς τους να παρέχουν σε μεγάλο βαθμό αρχική ανάμιξη έχει αυξηθεί η 

χρήση τους για το σχεδιασμό απορρίψεων. Ποικίλουν από διαχυτήρες αποβλήτων για 

την εκροή επεξεργασμένων υδάτων βιολογικών καθαρισμών, θερμικούς διαχυτήρες 

για νερό ψύξης που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

μέχρι διαχυτήρες για βιομηχανικά απόβλητα και απορρίψεις άλμης από εργοστάσια 

αφαλάτωσης. Μπορεί να προβλέψει ιδιαίτερα περίπλοκες περιπτώσεις εκροής που 

περιλαμβάνουν βαθύ ή ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον, στρωματοποιημένο ή 

ομοιόμορφο και οριακές αλληλεπιδράσεις.   
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 Το υποσύστημα CORMIX3 αναλύει επιφανειακές απορρίψεις που 

προκύπτουν όταν υγρά απόβλητα εισέρχονται σε μία υδάτινη μάζα μέσω ενός 

καναλιού, αγωγού ή αγωγού που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια. Σε αντίθεση με το 

CORMIX1 και CORMIX2 περιορίζεται σε απορροές με θετική ή ουδέτερη άνωση.  

Όπως όλα τα μοντέλα, έτσι και το CORMIX έχει ορισμένους περιορισμούς. Μια 

μικρή αλλαγή σε μία μεταβλητή εισόδου μπορεί να επιδράσει στην αναγνώριση 

διαφορετικού είδους ροής με εντελώς διαφορετικές προβλέψεις που οδηγούν σε 

διαφορετικούς ρυθμούς ανάμειξης δημιουργώντας πιθανές ασυνέχειες  στα 

αποτελέσματα πρόβλεψης.  

Το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις με υψηλή 

ανομοιομορφία και ραγδαίες δυναμικές μεταβολές περιβάλλοντος 

 

5.2 ΤΡOΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

Παρακάτω θα γίνει μια περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί 

μέσω του CORMIX. Η επόμενη εικόνα δείχνει το γραφικό περιβάλλον που 

χρησιμοποιεί το λογισμικό CORMIX. 
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Εικόνα 21. Πρώτη καρτέλα cormix – περιγραφή σχεδίου 
 
Τα δεδομένα εισόδου είναι χωρισμένα σε έξι τοπικά παράθυρα (κατηγορίες): 

Περιγραφή σχεδίου- μελέτης (project) 

Ιδιότητες μολυντή (effluent) 

Συνθήκες περιβάλλοντος (ambient) 

Γεωμετρία εκροής 

Προσδιορισμός περιοχής μίξης (mixing zone) 

Έλεγχος δεδομένων εξόδου (output) 

Το παράθυρο processing χρησιμεύει για την εκτέλεση του προγράμματος και δεν 

απαιτεί δεδομένα εισόδου. 

 

 

Δεδομένα project: Είναι το πρώτο παράθυρο που απαιτεί δεδομένα και 

περιέχει βασικές πληροφορίες αναγκαίες για το χειρισμό και την αποθήκευση 

αρχείων και περιγραφή προσομοιώσεων για μετέπειτα χρήση. Το πρώτο που πρέπει 

να γίνει είναι η αποθήκευση (save) για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου δεδομένων 

μελέτης. Αυτά που ζητούνται να συμπληρωθούν είναι το όνομα του αρχείου (project 

file name), όνομα περιοχής (site name), υπόθεση σχεδιασμού (design case) καθώς 

επίσης μπορεί να συμπληρωθεί και το όνομα του χρήστη (prepared by). 

Δεδομένα Ιδιότητες εκροής-λυμάτων: Ένα τέτοιο παράθυρο δεδομένων ενεργό 

φαίνεται στην Εικόνα 22. Πρέπει καταρχάς να επιλεχθεί ο τύπος μολυντή που 

υφίσταται. Conservative pollutant (συντηρητικός), non-conservative pollutant 

(αναπτυσσόμενος), heated discharge (εκροή θερμού υγρού), brine discharge (άλμη). 

Αυτός ο τύπος εκροής (brine) είναι αποτέλεσμα από τη διαδικασία της αφαλάτωσης. 

Στο CORMIX η άλμη τείνει να έχει πάντα πυκνότητα μεγαλύτερη από το περιβάλλον 

όπου εκρέει (οι φλέβες της άλμης είναι φλέβες αρνητικής άνωσης). Εφόσον 

επιλέγεται η εκροή άλμης ο χρήστης μπορεί να εισάγει τη συγκέντρωση της άλμης η 

οποία μπορεί να είναι conservative, non conservative, heated όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως . 
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Εικόνα 22. Γραφικό περιβάλλον CORMIX δεδομένα μολυντή 

Δεδομένα συνθήκες περιβάλλοντος:Ένα ενεργό παράθυρο δεδομένων 

περιβάλλοντος φαίνεται στην Εικόνα 23. Οι συνθήκες περιβάλλοντος καθορίζονται 

από τη γεωμετρία και τις υδρολογικές συνθήκες στην γειτονία της εκροής. Εξαιτίας 

της σημαντικής επίπτωσης που έχει στη διαδικασία της μίξης η αλληλεπίδραση με τα 

όρια, οι απαιτήσεις δεδομένων περιβάλλοντος για ανάλυση σε πλευρικά περιορισμένο 

περιβάλλον ή όχι παρουσιάζονται παρακάτω. Οι αναλύσεις του CORMIX, όπως και 

όλες οι εκτιμήσεις στην περιοχή μίξης, πραγματοποιούνται συνήθως με την υπόθεση 

σταθερών συνθηκών περιβάλλοντος. Παρόλο που το πραγματικό υγρό περιβάλλον 

δεν είναι ποτέ σταθερό, αυτή η υπόθεση είναι αρκετή όταν η διαδικασία της μίξης 

είναι αρκετά γρήγορη σχετικά με τις κλίμακες μήκους των υδρογραφικών  

παραλλαγών. Σε μη σταθερές παλιρροιακές συνθήκες η υπόθεση αυτή δεν είναι 

χρήσιμη και μπορεί να σημειωθούν σημαντικές συγκεντρώσεις. Το  CORMIX εκτιμά 

αυτήν την κατάσταση και υπολογίζει κάποιες επιδράσεις στην συμπεριφορά του 

πλουμίου. 

Το γραφικό περιβάλλον για αυτό το παράθυρο δεδομένων φαίνεται 

παρακάτω: 
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Εικόνα 23.  Γραφικό περιβάλλον CORMIX δεδομένα περιβάλλοντος 

Τραχύτητα: Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να δωθεί σαν δεδομένο είναι είτε ο 

αριθμός Manning’s n είτε ο συντελεστής Darcy- Weisbach f που μπορεί να 

καθοριστούν ανάλογα με την τραχύτητα του καναλιού. Στον πίνακα που ακολουθεί 

φαίνεται το n για διαφορετικές τραχύτητες. 

Πίνακας 2. Αριθμός Manning's n συναρτήσει της τραχύτητας [Μπάτσος, 2011] 
 

Πυκνότητα: Οι πληροφορίες για την διανομή της πυκνότητας στον  αποδέκτη 

είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σωστή πρόβλεψη της συμπεριφοράς της 
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φλέβας. Το CORMIX εξετάζει πρώτα αν το περιβάλλον υγρό είναι υφάλμυρο ή 

αλμυρό. Αν είναι υφάλμυρο και η θερμοκρασία του είναι πάνω από 4οC, το σύστημα 

δίνει τη δυνατότητα να εισαχθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υπολογίζει την 

πυκνότητα. Αυτός είναι και ο τρόπος που προτείνεται για να υπολογίστεί την 

πυκνότητα υφάλμυρου νερού, παρόλο που η θερμοκρασία δεν χρειάζεται για την 

ανάλυση των συνθηκών μίξης. Τυπικές τιμές αλατότητας για ανοιχτή θάλασσα είναι 

33-35 ppt. Ο χρήστης καθορίζει πότε η πυκνότητα είναι ομοιόμορφη ή όχι. Πρακτικά 

μεταβολές της πυκνότητας μικρότερες από 0.1 kg/m3 και θερμοκρασίας λιγότερο από 

1οC μπορούν να αμεληθούν. Για ομοιόμορφες συνθήκες καθορίζονται η μέση 

πυκνότητα και μέση θερμοκρασία. 

Ταχύτητα ανέμου: αφού καθοριστεί η ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ταχύτητα ανέμου δεν παίζει ρόλο στη μίξη της 

κοντινής περιοχής και μπορεί μόνο να επηρεάσει την συμπεριφορά του πλουμίου 

στην μακρινή περιοχή (και ιδιαίτερα για θερμές φλέβες). 

Δεδομένα γεωμετρίας εκροής: Υπάρχουν τρείς διαφορετικές επιλογές, εκροή 

από βυθισμένο στόμιο (CORMIX 1), από βυθισμένο διαχυτήρα πολλών στομίων 

(CORMIX 2) και επιφανειακή εκροή (CORMIX 3). Για να μπορέσει το CORMIX 1 

να προσανατολίσει την φλέβα χρειάζεται να προσδιοριστούν κάποια στοιχεία: 

I. Τοποθεσία της πλησιέστερης ακτής (δεξιά ή αριστερά) όπως τη βλέπει 

κάποιος παρατηρητής που κοιτάζει κατά τη φορά της εκροής. 

II. Απόσταση από την πλησιέστερη ακτή (DISTB). 

III. Διάμετρος στομίου εκροής  

IV. Για βυθισμένες εκροές, ύψος από το κέντρο του στομίου μέχρι τον 

πυθμένα (HO). 

V. Γωνία θ που σχηματίζεται στο κατακόρυφο επίπεδο από τον άξονα του 

στομίου με την οριζόντιο (THETA). 

VI. Γωνία σ που σχηματίζεται στο οριζόντιο επίπεδο από τον άξονα της 

φλέβας δεξιόστροφα ως τον άξονα χ (SIGMA). 
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Εικόνα 24. Γραφική αναπαράσταση γωνίας θ και σ cormix (cormix manual) 
 
Το γραφικό περιβάλλον για αυτό το παράθυρο δεδομένων φαίνεται στην Eικόνα 25. 

 
Εικόνα 25. Γραφικό περιβάλλον CORMIX δεδομένα εκροής 
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6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CORMIX  
 

6.1 Εφαρμογή 1η: Υποθετική υποβρύχια εκροή άλμης 
 

Μία εγκατάσταση αφαλάτωσης εκρέει άλμη κοντά σε ακτή με συγκέντρωση 

100% πάνω από την συγκέντρωση περιβάλλοντος, με παροχή 1m3/s. Η πυκνότητα 

της εκροής είναι 1052.9kg/m3. Το περιβάλλον όπου γίνεται η εκροή έχει βάθος στο 

σημείο της εκροής 26.204m και κλίση πυθμένα 3ο. Η ταχύτητα του ρεύματος 

παράλληλο στην ακτή είναι 0.2m/s και η πυκνότητα της θάλασσας είναι 

1023.98kg/m3. Η εκροή γίνεται από ένα ακροφύσιο σε απόσταση 500m από την ακτή. 

Το ακροφύσιο βρίσκεται σε κάθετη γωνία 45ο και οριζόντια γωνία 90ο. Η διάμετρος 

του ακροφυσίου είναι 0.65m και εκρέει σε απόσταση 1m από το πυθμένα. Η 

νομοθεσία ορίζει διάλυση 10% της αρχικής συγκέντρωσης σε απόσταση 300m από το 

σημείο της εκροής. O συντελεστής τραχύτητας Darcy – Weisbach είναι 0,025 και 

ταχύτητα ανέμου 2m/s. 

Τα δεδομένα της άσκησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 3. Δεδομένα υποθετικής υποβρύχιας εκροής άλμης 

Παράμετρος Επεξήγηση Αρχική Τιμή 

Q Παροχή 1m3/s 

ρo Πυκνότητα εκροής 1052.9kg/m3 

ρα Πυκνότητα περιβάλλοντος 1023.98kg/m3 

D0 Διάμετρος ακροφυσίου 0.65m 

SLOPE Κλίση Πυθμένα 3o 

UA Ταχύτητα περιβάλλοντος 0.2m/s 

DISTB Απόσταση από ακτή 500m 

ΤΗΕΤΑ Κάθετη γωνία εκροής 45 

SIGMA Οριζόντια γωνία εκροής 90 

CSTD Συγκέντρωση νομοθεσίας 10% 

RMZ Ζώνη ανάμιξης 300m 

UW Ταχύτητα ανέμου 2m/s 

F Συντελεστής Darcy 

Weisbach 

0.025 
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Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για το περιβάλλον όπου γίνεται η 

εκροή. Συγκεκριμένα εισάγονται το βάθος της όπου γίνεται η απορροή (26,204 m), 

την ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή (2 m/s), την κλίση του πυθμένα (3%), την 

ταχύτητα των ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή που εξετάζεται τα οποία επηρεάζουν 

τη διασπορά της άλμης (0,2m/s). Το CORMIX δεν είναι δυναμικό μοντέλο και 

μπορούμε να εισάγουμε μόνο σταθερή ταχύτητα του ανέμου και των ρευμάτων στη 

περιοχή. Ύστερα εισάγεται την μέση πυκνότητα της θαλάσσιας περιοχής υπό μελέτη 

1023.98 kg/m3 και τον συντελεστή Darcy-Weisbach 0,025. 

Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για την εκροή. Επιλέγεται το CORMIX 

1 για μονό υποβρύχιο ακροφύσιο. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται 500 μέτρα μακριά  

από την ακτή σημαδεύοντας κάθετα σε αυτή. Εισάγεται λοιπόν γωνία θ=45ο και 

γωνία σ  90ο. Η γωνία θ είναι που σημαδεύει το ακροφύσιο ως προς τον άξονα των z 

και η γωνία σ ως προς τον άξονα των χ. Ο άξονας των χ είναι παράλληλος στην 

ακτογραμμή. Εισάγουμε διάμετρο του αγωγού 0,65m και απόσταση του κέντρου του 

αγωγού από τον πυθμένα 1 m.  

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση ξεπερνάει τα όρια της 

νομοθεσίας εισάγονται τα δεδομένα της ζώνης ανάμειξης. Συγκεκριμένα πρέπει να 

επιτυγχάνεται διάλυση 10 % στα 300 μέτρα από την απόρριψη. Η περιοχή 

ενδιαφέροντος είναι 1000 m.  

Τα εξαγόμενα αρχεία από το cormix είναι: prediction file, session report, flow 

class description, design recommendations και processing record. Ύστερα ελέγχουμε 

και τρέχουμε το μοντέλο από το validate and run. Η κατηγοριοποίηση της ροής από 

το FC tree του CORMIX είναι η κατηγορία NH1.  

Η κατηγοριοποίηση NH1 είναι για φλέβες αρνητικής άνωσης που εκρέουν 

οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια. Η ταχύτητα του περιβάλλοντος επιδράει σχετικά 

ισχυρά. Η φλέβα μπορεί να ανυψωθεί ή να υπάρχει ακόμα και θετική άνωση εάν ο 

διαχυτήρας εκρέει προς τα κάτω και η δέσμη ροής έρθει σε επαφή με 

στρωματοποίηση στο πυθμένα. Στη δέσμη ροής μετά το μέγιστο ύψος θα  

κυριαρχήσει η αρνητική άνωση και θα συμπεριφερθεί σαν πλούμιο.  

Η επαφή του πλουμίου με την ακτή δεν εμφανίζεται (δεν συναντά εμπόδια σε 

αυτή τη προσομοίωση).Το πρόβλημα όπως ορίστηκε είναι ένα πρόβλημα εκροής 

άλμης με ένα στόμιο υπόγειας εκροής (CORMIX 1). Οι κλίμακες μήκους όπως αυτές 

υπολογίστηκαν από το CORMIX παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4 : Κλίμακες μήκους CORMIX 1 για το πρόβλημα. 
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Η κατηγοριοποίηση της εκροής έγινε όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω 

δενδρόγραμμα: 

 

 

 

Εικόνα 26. Δενδρόγραμμα κατηγοριοποίησης της εκροής του προβλήματος. 

Στη ζώνη κανονικής ανάμιξης (RMZ) η κατάσταση του πλουμίου όπως αυτή 

έχει οριστεί έχει συγκέντρωση ρυπαντή c=2.19% και λόγο διάλυσης=45,7. Στο 

σημείο του πλουμίου με συντεταγμένες x = 300m, y = -186.07m, z = -38.65m 

(συντεταγμένες γραμμής μέσης της ροής), το μέγεθος του πλουμίου είναι 19.96 (μισό 

πλάτος) και 1.33 πάχος. Αθροιστικός χρόνος ταξιδίου <4.42sec. Στο σημείο αυτό τo 

πλούμιο δεν έχει έρθεις σε επαφή με καμία όχθη. Επιπλέον η ποιότητα νερού συνάδει 

με τα κριτήρια που εισήχθησαν εντός της κανονικής ζώνης ανάμιξης. Ποιο 

Κλίμακα μήκους (m) 

LQ 1.15 

Lm 4.34 

Lb 34.62 

LM 1.54 

Lm’ 99999 

Lb’ 99999 
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συγκεκριμένα, η ποιότητα του περιβάλλοντος νερού επιτεύχθηκε στο σημείο 

x=144m, y=-29.66m, z=-30.54m. Στο σημείο αυτό ο λόγος διάλυσης είναι 10, η 

συγκέντρωση είναι 10% ενώ το πλούμιο έχει διαστάσεις μισό πλάτος  = 30.54m και 

πάχος = 0.92m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27.  Διάγραμμα συγκέντρωσης του πλουμίου σε συνάρτηση με την απόσταση 

από το σημείο εκροής 
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CorVue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. Τρισδιάστατη απεικόνιση του πλουμίου για τη περιοχή ενδιαφέροντος. 

 
Εικόνα 29.  Απεικόνιση διαχυτήρα ενός στομίου. 
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Εικόνα 30. Εφαρμογή 1η με ταχύτητα περιβάλλοντος ( ρεύμα ) 0,6 m/s 
 

Εδώ μεταβάλλεται μόνο η ταχύτητα των ρευμάτων και παρατηρείται  ότι το 

δυνατότερο ρεύμα συμπαρασέρνει τη δέσμη ροής λίγο περισσότερο από 

πριν.Συγκεκριμένα η ταχύτητα περιβάλλοντος ( ρεύμα ) είναι 0,6 m/s.  
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Εικόνα 31. Εφαρμογή 1η με διάμετρο του ακροφυσίου από 0,65 m σε 0,35 m. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταβάλλεται η διάμετρος του ακροφυσίου από 

0,65 m σε 0,35 m. Τα κριτήρια για την ποιότητα της εκροής εκληρόνονται ποιό 

γρήγορα, στα πρώτα μέτρα της εκροής. Αυτό συμβαίνει επειδή αυξάνεται η ταχήτυτα 

εκροής και η τυρβώδης διάχυση στα πρώτα μέτρα . 
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6.2 Εφαρμογή 2η: Υποθετική επιφανειακή εκροή άλμης 
 

Η εκροή μίας εγκατάστασης αφαλάτωσης, επιστρέφει στη θάλασσα από την 

οποία προήλθε με 70% μεγαλύτερη αλατότητα. Η παροχή της εκροής είναι 

25.33m3/s. Η πυκνότητα της εκροής είναι 1052.9kg/m3. Το περιβάλλον που γίνεται η 

διάθεση έχει 3.5m βάθος στο σημείο της εκροής και η κλίση του πυθμένα είναι 3ο. Η 

ταχύτητα παράλληλα στην ακτή είναι 0.1m/s. Η πυκνότητα του περιβάλλοντος που 

γίνεται η διάθεση είναι 1023.98kg/m3. Η εκροή είναι επιφανειακή (surface flush 

discharge), και πραγματοποιείται μέσω ανοικτού καναλιού που σχηματίζει οριζόντια 

γωνία SIGMA 90ο με την ακτή. Τα χαρακτηριστικά του ανοικτού αγωγού είναι 8m 

πλάτος και 1.5m βάθος. Η νομοθεσία ορίζει επιπλέον αλατότητα μέχρι 10% σε 

απόσταση 500m από το σημείο της εκροής. O συντελεστής τραχύτητας Darcy – 

Weisbach είναι ίσος με 0,025 και η ταχύτητα ανέμου 0.1m/s. 

Τα δεδομένα της άσκησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5. Δεδομένα υποθετικής επιφανειακής εκροής άλμης 

Παράμετρος Επεξήγηση Αρχική Τιμή 

Q Παροχή 25.33m3/s 

ρo Πυκνότητα εκροής 1052.9kg/m3 

ρα Πυκνότητα 

περιβάλλοντος 

1023.98kg/m3 

SLOPE Κλίση Πυθμένα 3o 

UA Ταχύτητα περιβάλλοντος 0.1m/s 

Β0 Πλάτος καναλιού 8m 

Η0 Βάθος καναλιού 1.5m 

SIGMA Οριζόντια γωνία εκροής 90 

CSTD Συγκέντρωση 

νομοθεσίας 

10% 

RMZ Ζώνη ανάμιξης 500m 

UW Ταχύτητα ανέμου 0.1m/s 

F Συντελεστής Darcy 

Weisbach 

0.025 
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Η περίπτωση είναι ένα πρόβλημα εκροής άλμης από επιφανειακό ανοικτό 

αγωγό (CORMIX 3). Η πρώτη προσομοίωση στη οποία χρησιμοποιήθηκαν τα 

παραπάνω δεδομένα, παρουσιάζεται γραφικά. 

Αποτελέσματα προσομοίωσης: 

Η εκροή κατατάσσεται στην κατηγορία FJ1 των επιφανειακών απορροών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Δενδρόγραμμα κατηγοριοποίησης της εκροής του προβλήματος- 
εφαρμογή 2η 

Κατηγοριοποίηση FJ1 : Η πυκνότητα της εκροής είναι μεγαλύτερη από του 

περιβάλλοντος στο επίπεδο της εκροής. Αρχικά παρατηρείται επαρκή διασπορά στο 

οριζόντιο και στο κάθετο άξονα.  Έτσι η εκροή έχει αρνητική άνωση και θα τείνει να 

βυθίζεται. Το πλούμιο έρχεται σε πλήρη κατακόρυφη μίξη στην περιοχή κοντά στην 

εκροή, αλλά επαναστρωματοποιείται κατάντη, με αποτέλεσμα να μη βρίσκεται σε 

πλήρη μίξη σε μακρινή από την εκροή περιοχή. Το πλούμιο δεν συναντά εμπόδια σε 

αυτή τη προσομοίωση ούτε συναντά την ακτή.  
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Ζώνη κανονικής ανάμιξης (RMZ): Η κατάσταση του πλουμίου στη ζώνη 

κανονικής ανάμιξης όπως αυτή έχει οριστεί έχει συγκέντρωση ρυπαντή c =0,26% και 

λόγος διάλυσης = 268.3. Στο σημείο του πλουμίου με συντεταγμένες x =500m, y =    

-2236.6m, z = -117.2m (συντεταγμένες γραμμής μέσης της ροής), το μέγεθος του 

πλουμίου είναι 325.4m (μισό πλάτος) και 2.58m πάχος. Στο σημείο αυτό τo πλούμιο 

δεν έχει έρθει σε επαφή με καμία όχθη. Η ποιότητα νερού εντός της ζώνης κανονικής 

ανάμιξης έχει ικανοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του περιβάλλοντος νερού 

επιτεύχθηκε στο σημείο x=5.14m, y=-156.06m, z=-8,18m. Στο σημείο αυτό ο λόγος 

διάλυσης είναι 7, η συγκέντρωση είναι 10% ενώ το πλούμιο έχει διαστάσεις μισό 

πλάτος  = 7.78m και πάχος = 2.58m.  

 

CorVue 

Εικόνα 33. Tρισδιάστατη απεικόνιση του πλουμίου για τη περιοχή ενδιαφέροντος-
εφαρμογή 2η 
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Εικόνα 34.  Διάγραμμα συγκέντρωσης του πλουμίου σε συνάρτηση με την απόσταση 
από το σημείο εκροής. 

Προτάσεις- Συμπεράσματα: Παρατηρείται ότι υπάρχει μία ασυνήθιστα 

μεγάλη ταχύτητα και όγκο εκροής, ο οποίος μας εγγυάται μια πολύ γρήγορη ανάμιξη 

και επιτυγχάνονται τα κριτήρια απόρριψης ήδη από τα πρώτα μέτρα. Αυτή η διάταξη 

προτείνεται προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη ταχύτητα εκροής στη μονάδα 

αφαλάτωσης.   
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Εικόνα 35. Εφαρμογή 2η με ταχύτητα περιβάλλοντος ( ρεύμα ) 0,7 m/s 

Αν αλλάξει η ταχύτητα περιβάλλοντος από 0,1 m/s σε 0,7 m/s τότε 

παρατηρείται ότι αργεί να επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση. Αυτό γίνεται διότι 

αργεί η ροή να λειτουργήσει ως πλούμιο και να διαλυθεί γρηγορότερα.Το ρεύμα 

συμπαρασέρνει τη ροή περισσότερο.  
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Εικόνα 36. Εφαρμογή 2η με μικρότερη διάμετρο του ακροφυσίου. 

Αν μειωθούν οι διαστάσεις του αγωγού παρατηρείται ότι το πλούμιο 

απομακρύνεται περισσότερο από την ακτή αλλά έχει παρόμοια διάχυση. Αυτό γίνεται 

διότι δημιουργήται μεγαλύτερη ταχύτητα εξόδου του πλουμίου από το κανάλι 

απόρριψης.  
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6.3 Εφαρμογή 3η: Εκροή από εργοστάσιο αφαλάτωσης στη 
Λαρνακα 
 

Υποβρύχια εκροή άλμης από εργοστάσιο αφαλάτωσης  

Η εγκατάσταση αφαλάτωσης στη Λάρνακα  έχει τα εξής χαρακτηριστικά. 

Συγκέντρωση σε περίσσεια 97 % από την συγκέντρωση της θάλασσας που γίνεται η 

απορροή. Συγκεκριμένα γίνεται απορροή με συγκέντρωση 72.000 mg/L – 82.000 

mg/L και ο αποδέκτης έχει συγκέντρωση 38.000 mg/L – 40.000 mg/L όμοια με την 

μελλοντική εγκατάσταση αφαλάτωσης στη Λεμεσσό. Παίρνεται μέση τιμή 77.000 

mg/L συγκέντρωση απορροής και 39.000 mg/L συγκέντρωση αποδέκτη. Άρα 

περίσσεια 97%. Η παροχή από το ακροφύσιο είναι 0,740 m3/s και η πυκνότητα της 

απορροής είναι 1052,9 kg/m3. Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να συμπληρωθούν τις 2 

πρώτες καρτέλες του CORMIX. 

Πίνακας 6. Δεδομένα υποβρύχιας εκροής άλμης στη Λάρνακα 

Παράμετρος Επεξήγηση Αρχική Τιμή 

Q Παροχή 0,740m3/s     (64000 

m3/day) 

ρo Πυκνότητα εκροής 1052.9 kg/m3 

ρα Πυκνότητα 

περιβάλλοντος 

1023.98kg/m3 

D0 Διάμετρος ακροφυσίου 1 m 

SLOPE Κλίση Πυθμένα 1,2o 

UA Ταχύτητα περιβάλλοντος 0.2m/s 

DISTB Απόσταση από ακτή 1500 m 

ΤΗΕΤΑ Κάθετη γωνία εκροής 0 

SIGMA Οριζόντια γωνία εκροής 0 

CSTD Συγκέντρωση 

νομοθεσίας 

10% 

RMZ Ζώνη ανάμιξης 300m 

UW Ταχύτητα ανέμου 0,2m/s 

F Συντελεστής Darcy 

Weisbach 

0.025 
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Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για το περιβάλλον όπου γίνεται η 

εκροή. Συγκεκριμένα εισάγεται το βάθος της όπου γίνεται η εκροή (18m). την 

ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή (0,2 m/s), την κλίση του πυθμένα (1,2 %), την 

ταχύτητα των ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή που εξετάζεται τα οποία επηρεάζουν 

τη διασπορά της άλμης (0,25m/s). Το CORMIX δεν είναι δυναμικό μοντέλο και 

μπορεί να εισαχθεί μόνο σταθερή ταχύτητα του ανέμου και των ρευμάτων στη 

περιοχή. Ύστερα εισάγεται την μέση πυκνότητα της θαλάσσιας περιοχής υπό μελέτη 

1023.9 kg/m3 και τον συντελεστή Darcy-Weisbach 0,025. 

Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για την εκροή. Επιλέγεται το CORMIX 

1 για μονό υποβρύχιο ακροφύσιο. Στην περίπτωση μας βρίσκεται 1500m από την 

ακτή σημαδεύοντας αριστερά. Εισάγεται λοιπόν γωνία θ και γωνία σ  0ο και  0ο  

αντίστοιχα.Η γωνία θ είναι που σημαδεύει το ακροφύσιο ως προς τον άξονα των z και 

η γωνία σ ως προς τον άξονα των χ. Ο άξονας των χ είναι παράλληλος στην 

ακτογραμμή. Εισάγετα διάμετρος του αγωγού 1 m και απόσταση του κέντρου του 

αγωγού από τον πυθμένα 1 m.  

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση ξεπερνάει τα όρια της 

νομοθεσίας εισάγονται τα δεδομένα της ζώνης ανάμειξης. Συγκεκριμένα πρέπει να 

επιτυγχάνεται διάλυση 10 % στα 300 μέτρα από την απόρριψη. Η περιοχή 

ενδιαφέροντος είναι 1000 m.  

Τα εξαγόμενα αρχεία από το cormix είναι: prediction file, session report, flow 

class description, design recommendations και processing record. Ύστερα ελέγχεται 

και τρέχεται το μοντέλο από το validate and run. Η κατηγοριοποίηση της ροής από το 

FC tree του CORMIX είναι η κατηγορία NH2.  
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Πίνακας 7. Κλίμακες μήκους εκροής εργοστασίου αφαλάτωσης στη Λάρνακα 

  LQ  = 0.89 m       

  Lm  = 3.34  m       

  Lb  = 13.12 m 

  LM  = 1.69 m        

  Lm' = 99999 m       

  Lb' = 99999 m 

 

 

Εικόνα 37. Δενδρόγραμμα κατηγοριοποίησης της εκροής του προβλήματος- 
εφαρμογή 3η Η κατηγοριοποίηση είναι NH2 

 

Η κατηγοριοποίηση  NH2 είναι για φλέβες αρνητικής άνωσης που εκρέουν 

οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια. Η ταχύτητα του περιβάλλοντος επιδράει πολύ λίγο. Η 

φλέβα μπορεί να ανυψωθεί ή να υπάρχει ακόμα και θετική άνωση εάν ο διαχυτήρας 

εκρέει προς τα κάτω και η δέσμη ροής έρθει σε επαφή με στρωματοποίησης στο 

πυθμένα. Στη δέσμη ροής μετά το μέγιστο ύψος θα  κυριαρχήσει η αρνητική άνωση 

και θα συμπεριφερθεί σαν πλούμιο.  
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CoRVue 

Εικόνα 38. τρισδιάστατη απεικόνιση του πλουμίου για τη περιοχή ενδιαφέροντος- 
εφαρμογή 3η 

Η περίσσεια άλμης στη περιοχή RMZ είναι 3.42% και ο λόγος διάλυσης 38.3. 

Θέση πλούμιου : x= 300 m, y = -211.57m  z = -20.54 m. Οι διαστάσεις του πλούμιου 

είναι μισό πλάτος 22.75 m και πάχος 0.53 m. To πλούμιο μέχρι αυτό το σημείο δεν 

έχει έρθει σε επαφή με την ακτή ή όχθη και ο εκτιμώμενος χρόνος για να φτάσει εκεί 

είναι < 16,3897 sec. Η ποιότητα του νερού επιτεύχθηκε στο σημείο x = 164.77 m, y = 

-98.53 m,  z = -19.18 m. Δηλαδή σε αυτό το σημείο η συγκέντρωση (περίσσεια) ήταν 

10 %  και οι διαστάσεις  του πλούμιου είναι μισό πλάτος  30.13 m και πάχος 0.44 m. 

Στο συγκεκριμένο γράφημα φαίνεται ότι η επιθυμητή συγκέντρωση επιτυγχάνεται 

στα 200 μέτρα περίπου από το σημείο της εκροής.  
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CorSpy 

Εικόνα 39. Διάγραμμα συγκέντρωσης του πλουμίου σε συνάρτηση με την απόσταση 
από το σημείο εκροής. - εφαρμογή 3η 
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Εικόνα 40.  Απεικόνιση διαχυτήρα ενός στομίου- εφαρμογή 3η 
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Εικόνα 41. Εφαρμογή 3η με το ακροφύσιο 4 m από τον πυθμένα, ορίσαμε γωνία θ 45ο 
και  διάμετρο ακροφυσίου 0,65 m. 

Οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας επετεύχθησαν στα πρώτα μέτρα και συγκεκριμένα 

στα 23.08 m όταν υψώθηκε το ακροφύσιο 4 m από τον πυθμένα, ορίστηκε γωνία θ 

45ο και διάμετρο ακροφυσίου 0,65 m. Αυτή η διάταξη συνίσταται για μικρότερο 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο απο τη μονάδα.    
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Εικόνα 42. Εφαρμογή 3η με ταχύτητα περιβάλλοντος σε 0,7 m/s 

Αν αλλάξει μόνο η ταχύτητα περιβάλλοντος τότε η μονάδα δεν συμβαδίζει με  

τα όρια της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα αν η ταχύτητα περιβάλλοντος ανέλθει σε 0,7 

m/s τότε επιθυμητή συγκέντρωση 10% επιτυγχάνεται στα 482.4 m σε απόλυτη 

απόσταση μακριά από την εκροή.   
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6.4 Εφαρμογή 4η: Εκροή από μελλοντικό εργοστάσιο 
αφαλάτωσης στη Λεμεσσό 
 

Υποβρύχια εκροή άλμης από εργοστάσιο αφαλάτωσης  

Η εγκατάσταση αφαλάτωσης στη Λεμεσσό που πρόκειται να λειτουργήσει το 

2012 έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Συγκέντρωση σε περίσσεια 97% από την 

συγκέντρωση της θάλασσας που γίνεται η απορροή. Συγκεκριμένα υπάρχει εκροή με 

συγκέντρωση 72000 mg/L – 82000 mg/L και ο αποδέκτης έχει συγκέντρωση 38.000 

mg/L – 40.000 mg/L. Παίρνεται μέση τιμή 77.000 mg/L συγκέντρωση εκροής και 

39.000 mg/L συγκέντρωση αποδέκτη. Άρα περίσσεια 97%. Η παροχή από το 

διαχυτήρα είναι 0,463 m3/s και η πυκνότητα της απορροής είναι 1052,9 kg/m3. Με 

αυτά τα στοιχεία μπορούμε να συμπληρωθουν οι 2 πρώτες καρτέλες του CORMIX.  

Πίνακας 8. Δεδομένα υποβρύχιας εκροής άλμης στη Λεμεσσό 

 

Παράμετρος Επεξήγηση Αρχική Τιμή 

Q Παροχή 0,463m3/s     (64000 
m3/day) 

ρo Πυκνότητα εκροής 1052.9 kg/m3 

ρα Πυκνότητα περιβάλλοντος 1023.98kg/m3 

D0 Διάμετρος ακροφυσίου 1 m 

SLOPE Κλίση Πυθμένα 1o 

UA Ταχύτητα περιβάλλοντος 0.25m/s 

DISTB Απόσταση από ακτή 1500 m 

ΤΗΕΤΑ Κάθετη γωνία εκροής 0 

SIGMA Οριζόντια γωνία εκροής 0 

CSTD Συγκέντρωση νομοθεσίας 10% 

RMZ Ζώνη ανάμιξης 300m 

UW Ταχύτητα ανέμου 0,2 m/s 

F Συντελεστής Darcy 

Weisbach 

0.025 
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Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για το περιβάλλον όπου γίνεται η 

εκροή. Συγκεκριμένα το βάθος της όπου γίνεται η απορροή (15 m), την ταχύτητα του 

ανέμου στην περιοχή (0,2 m/s), την κλίση του πυθμένα (1 %), την ταχύτητα των 

ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή που εξετάζεται τα οποία επηρεάζουν τη διασπορά 

της άλμης. Το CORMIX δεν είναι δυναμικό μοντέλο και μπορούν να εισαχθούν μόνο 

σταθερή ταχύτητα του ανέμου και των ρευμάτων στη περιοχή. Ύστερα εισάγεται η 

μέση πυκνότητα της θαλάσσιας περιοχής υπο μελέτη 1023.9 kg/m3 και ο συντελεστής 

Darcy-Weisbach 0,025. 

Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για την εκρροή. Επιλέγεται το 

CORMIX 1 για μονό υποβρύχιο ακροφύσιο. Στην περίπτωση μας βρίσκεται 1500 

μέτρα από την ακτή σημαδεύοντας αριστερά. Εισάγονται λοιπόν γωνία θ και γωνία σ 

0ο και 0ο  αντίστοιχα. Η γωνία θ είναι που σημαδεύει το ακροφύσιο ως προς τον 

άξονα των z και η γωνία σ ως προς τον άξονα των χ. Ο άξονας των χ είναι 

παράλληλος στην ακτογραμμή. Εισάγονται διάμετρο του αγωγού 1 m και απόσταση 

του κέντρου του αγωγού από τον πυθμένα 2 m.  

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση ξεπερνάει τα όρια της 

νομοθεσίας εισάγονται τα δεδομένα της ζώνης ανάμειξης. Συγκεκριμένα πρέπει να 

επιτυγχάνεται διάλυση 10 % στα 300 μέτρα από την απόρριψη. Η περιοχή 

ενδιαφέροντος είναι 1000 m.  

Τα εξαγόμενα αρχεία από το cormix είναι: prediction file, session report, flow 

class description, design recommendations και processing record. Ύστερα ελέγχεται 

και τρέχεται το μοντέλο από το validate and run. Η κατηγοριοποίηση της ροής από το 

FC tree του CORMIX είναι η κατηγορία NH2 όπως στη Λάρνακα. Η 

κατηγοριοποίηση της ροής μας από το FC tree του CORMIX είναι η παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9. Κλίμακες μήκους υποβρύχιας εκροής άλμης στη Λεμεσσό 
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  LQ  = 0.89 m       

  Lm  = 2.09 m       

  Lb  = 8.23 m 

  LM  = 1.05 m        

  Lm' = 99999 m       

  Lb' = 99999 m 

 

 

Εικόνα 43. Δενδρόγραμμα κατηγοριοποίησης της εκροής του προβλήματος- 
εφαρμογή 4η. Η κατηγοριοποίηση είναι NH2. 
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Η κατηγοριοποίηση  NH2 είναι για φλέβες αρνητικής άνωσης που εκρέουν 

οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια. Η ταχύτητα του περιβάλλοντος επιδράει πολύ λίγο. Η 

φλέβα μπορεί να ανυψωθεί ή να υπάρχει ακόμα και θετική άνωση εάν ο διαχυτήρας 

εκρέει προς τα κάτω και η δέσμη ροής έρθει σε επαφή με στρωματοποίηση στο 

πυθμένα. Στη δέσμη ροής μετά το μέγιστο ύψος θα  κυριαρχήσει η αρνητική άνωση 

και θα συμπεριφερθεί σαν πλούμιο.  

CoRVue 

Εικόνα 44. Τρισδιάστατη απεικόνιση του πλουμίου για τη περιοχή ενδιαφέροντος- 
εφαρμογή 4η 
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Εδώ παρατηρείται ότι η περίσσεια συγκέντρωση 10% που ζητάει η νομοθεσία 

στα 300 m έχει καλυφθεί ήδη πριν τα 200 m. Η περίσσεια άλμης στη περιοχή RMZ 

είναι 2,9 % και ο λόγος διάλυσης 33.2. Θέση πλούμιου : x= 300 m, y = -188.05 m,  z 

= -16.88 m. Οι διαστάσεις του πλούμιου είναι μισό πλάτος 37.58 m και πάχος 0.56 m. 

To πλούμιο μέχρι αυτό το σημείο δεν έχει έρθει σε επαφή με την ακτή ή όχθη και ο 

εκτιμώμενος χρόνος για να φτάσει εκεί είναι < 18.4050 sec. Η ποιότητα του νερού 

επιτεύχθηκε στο σημείο x = 159.15, y = -77.42 m,  z = -15.77 m. Δηλαδή σε αυτό το 

σημείο είχαμε η συγκέντρωση ( περίσσεια ) ήταν10 %  και οι διαστάσεις  του 

πλούμιου είναι μισό πλάτος  21,42 m και πάχος 0.35 m. 

  

CoRVue 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45. Εφαρμογή 4η με ακροφύσιο στα 4 m 

Αν υψώθεί το ακροφύσιο στα 4 m δηλαδή 2 m περισσότερο επιτυγχάνεται η 
συγκέντρωση της νομοθεσίας στα πρώτα 2 μέτρα από την εκροή. 
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Εικόνα 46. Διάγραμμα συγκέντρωσης του πλουμίου σε συνάρτηση με την απόσταση 
από το σημείο εκροής. - εφαρμογή 4η 

CorSpy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47.  Απεικόνιση διαχυτήρα ενός στομίου- εφαρμογή 4η 
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Εικόνα 48. Εφαρμογή 4η με τη διάμετρο του ακροφυσίου από 1 m σε 0,6 m 

Αν μεταβληθεί η διάμετρος του ακροφυσίου από 1 m σε 0,6 m  λαμβάνεται επίσης 

μεγαλύτερη ταχύτητα εξόδου, με την οποία επιτυγχάνονται τα όρια της νομοθεσίας 

στα πρώτα 3,5 m.  

Προτάσεις σχεδιασμού: Ένα μικρότερο ακροφύσιο θα δημιουργούσε μεγαλύτερη 

ταχύτητα απορροής και αυτό θα μας έδινε στο εγγύς πεδίο καλύτερη μίξη. Επίσης αν 

το ακροφύσιο είναι κάθετο στην ακτή βοηθάει στην μίξη για εκρροές με αρνητική 

άνωση.  
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6.5 Εφαρμογή 5η: Εκροή από μελλοντικό εργοστάσιο 
αφαλάτωσης στο Κρανίδι Αργολίδος. 
 

Υποβρύχια εκροή άλμης από εργοστάσιο αφαλάτωσης  

Η εγκατάσταση αφαλάτωσης που μελετάται στο Κρανίδι παράγει 12.270 

m3/day πόσιμο νερό. Η συνολική ποσότητα άλμης που παράγεται είναι 23300 m3/day. 

Το συνολικό μήκος του αγωγού απόρριψης είναι 417 μέτρα αλλά τα 277 από αυτά 

είναι χερσαία και τα 140 μακριά από την ακτογραμμή. Η συγκέντρωση στην εκροή 

είναι  σε περίσσεια 100%. Η παροχή είναι 0,27 m3/sec. 

Πίνακας 10. Δεδομένα υποβρύχιας εκροής άλμης στο Κρανίδι Αργολίδος 

Παράμετρος Επεξήγηση Αρχική Τιμή 

Q Παροχή 0,27m3/s     (23300 m3/day) 

ρo Πυκνότητα εκροής 1058 kg/m3 

ρα Πυκνότητα περιβάλλοντος 1029kg/m3 

D0 Διάμετρος ακροφυσίου 0,6 m 

SLOPE Κλίση Πυθμένα 12,8o 

UA Ταχύτητα περιβάλλοντος 0,1m/s 

DISTB Απόσταση από ακτή 140 m 

ΤΗΕΤΑ Κάθετη γωνία εκροής 45 

SIGMA Οριζόντια γωνία εκροής 90 

CSTD Συγκέντρωση νομοθεσίας 10% 

RMZ Ζώνη ανάμιξης 300m 

UW Ταχύτητα ανέμου 3 m/s 

F Συντελεστής Darcy 

Weisbach 

0.02 
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Εισάγονται στο cormix τα δεδομένα για το περιβάλλον όπου γίνεται η εκροή. 

Συγκεκριμένα το βάθος της όπου γίνεται η απορροή (30 μέτρα) την ταχύτητα του 

ανέμου στην περιοχή (3 m/s) την κλίση του πυθμένα (12,8ο), την ταχύτητα των 

ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή υπο μελέτη τα οποία επηρεάζουν τη διασπορά της 

άλμης. Το CORMIX δεν είναι δυναμικό μοντέλο και μπορούν να εισαχθεούν μόνο 

σταθερή ταχύτητα του ανέμου και των ρευμάτων στη περιοχή. Ύστερα εισάγεται η  

μέση πυκνότητα της θαλάσσιας περιοχής υπο μελέτη 1029kg/m3 και τον συντελεστή 

Darcy-Weisbach 0,02. 

Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για την εκροή. Επιλέγεται το CORMIX 

1 για μονό υποβρύχιο ακροφύσιο. Στην περίπτωση μας βρίσκεται 140 μέτρα κάθετα 

από την ακτή. Εισάγονται λοιπόν γωνία θ και γωνία σ  45ο και  90ο  αντίστοιχα.Η 

γωνία θ είναι που σημαδεύει το ακροφύσιο ως προς τον άξονα των z και η γωνία σ ως 

προς τον άξονα των χ. Ο άξονας των χ είναι παράλληλος στην ακτογραμμή. 

Εισάγεται διάμετρος του αγωγού 0,6 m και απόσταση του κέντρου του αγωγού από 

τον πυθμένα 3m.  

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση ξεπερνάει τα όρια της 

νομοθεσίας εισάγονται τα δεδομένα της ζώνης ανάμειξης. Συγκεκριμένα πρέπει να 

επιτυγχάνεται διάλυση 10 % στα 300 μέτρα από την απόρριψη. Η περιοχή 

ενδιαφέροντος είναι 3500 m.  

Τα εξαγόμενα αρχεία από το cormix είναι: prediction file, session report, flow 

class description, design recommendations και processing record. Ύστερα ελέγχεται 

και τρέχεται το μοντέλο από το validate and run. Η κατηγοριοποίηση της ροής από το 

FC tree του CORMIX είναι η κατηγορία NH5.  
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Πίνακας 11. Κλίμακες μήκους υποβρύχιας εκροής άλμης στο Κρανίδι Αργολίδος 

  LQ  = 0.5317 m       

  Lm  = 54,61  m       

  Lb  = 802,54 m 

  LM  = 14,25 m        

  Lm' = 99999 m       

  Lb' = 99999 m 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 49. Δενδρόγραμμα κατηγοριοποίησης της εκροής του προβλήματος- 
εφαρμογή 5η.Η κατηγοριοποίηση είναι NH5. 

Η κατηγοριοποίηση είναι NH5, δηλαδή ροή με αρνητική άνωση κοντά στο 

πυθμένα με ενιαίο στρώμα πυκνότητας. Εκρέει οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια από τον 

διαχυτήρα. Η δέσμη ροής είναι αντίθετη στα θαλάσσια ρεύματα τα οποία την 

κυριεύουν.  
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CorVue 

Εικόνα 50. Τρισδιάστατη απεικόνιση του πλουμίου για τη περιοχή ενδιαφέροντος- 
εφαρμογή 5η 

Η περίσσεια άλμης στη περιοχή RMZ είναι  0.44  % και ο λόγος διάλυσης 

222,3, θέση πλούμιου : x= 300 m, y = -251.21m  z = -88.88 m. Οι διαστάσεις  του 

πλούμιου είναι μισό πλάτος  53.06 m και πάχος 29.73m. To πλούμιο σε αυτό το 

σημείο έχει έρθει σε επαφή με την ακτή ή όχθη και ο εκτιμώμενος χρόνος για να 

φτάσει εκεί είναι < 2402 sec. Η ποιότητα του νερού επιτεύχθηκε στο σημείο x = 3,5  

m, y = 40,76  m,  z = -31,81 m. Δηλαδή σε αυτό το σημείο η συγκέντρωση 

(περίσσεια) ήταν 10 % και οι διαστάσεις  του πλούμιου είναι μισό πλάτος 5,08 m και 

πάχος  5.44 m. Στο παραπάνω  γράφημα φαίνεται ότι η επιθυμητή συγκέντρωση 

επιτυγχάνεται στα αρχικά μέτρα  από το σημείο της εκροής.  
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Εικόνα 51.  Διάγραμμα συγκέντρωσης του πλουμίου σε συνάρτηση με την απόσταση 
από το σημείο εκροής. - εφαρμογή 5η 
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CorSpy 

Εικόνα 52.  Απεικόνιση διαχυτήρα ενός στομίου- εφαρμογή 5η 
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Εικόνα 53. Τρισδιάστατη απεικόνιση του πλουμίου για τη περιοχή ενδιαφέροντος με 
θ=90ο- εφαρμογή 5η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 54.   Διάγραμμα συγκέντρωσης του πλουμίου σε συνάρτηση με την απόσταση 
από το σημείο εκροής με θ= 90ο - εφαρμογή 5η 

Εάν μεταβληθεί η κάθετη γωνία θ  σε 90ο τότε παρατηρούμε ότι η διάλυση 

της άλμης είναι πολύ αργή και συγκεκριμένα στα 3060 m από την εκροή. Αυτό 

γίνεται  επειδή η δέσμη ροής δεν απομακρύνει τη φλέβα μακριά από την ακτή αλλά 

την εκτοξεύει προς την επιφάνεια της θάλασσας., με κίνδυνο να παρασύρει το 

πλούμιο στην ακτή.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Η αφαλάτωση είναι μια πολύ σημαντική λύση που πρέπει να μελετηθεί άμεσα 

ειδικά για τα μικρά άνυδρα νησιά του Ελλαδικού χώρου. Τα νησιά αυτά έχουν  

κόστος μεταφοράς για υδροφόρα πλοία 10-11 € ενώ μια μονάδα αφαλάτωσης 

κόστους  300.000 € παράγει 500 m3/ημέρα με κόστος 2 €. Αν συνδυαστεί με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το κόστος πέφτει ακόμα περισσότερο και η μονάδα 

είναι αυτόνομη. Οι μονάδες αφαλάτωσης γενικά μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται 

ως έσχατη λύση. Το μεγάλο μειονέκτημα μετά από το περιβαλλοντικό κόστος είναι η 

ενέργεια που χρειάζονται – περίπου 2,3 kW ανά m3. Οι μονάδες έχουν όμως έχουν 

αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα να επιλύσουν και κυρίως αυτό της διάθεσης της 

άλμης. Μια ολοκληρωμένη μελέτη μπορεί να μηδενίσει τις επιπτώσεις της άλμης 

στην θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή εμπειρία. Τα κύρια συμπεράσματα 

είναι ότι : 

Α) Πρέπει οπωσδήποτε και πέρα από τις θεωρητικές προβλέψεις οι μονάδες να 

κάνουν συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους της αλατότητας στο σημείο εκροής και 

πέρα από αυτό.  

Β) Οι υποβρύχιοι διαχυτήρες είναι προτιμότεροι από τις επιφανειακές απορροές διότι 

έτσι δεν υπάρχει άλμη σε επιφανειακά νερά που ζουν πιο ευαίσθητοι οργανισμοί και 

γίνονται οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος το 

πλούμιο να προσκολληθεί στην ακτή. 

Γ) Ο υποβρύχιος διαχυτήρας πρέπει να είναι όσο πιο μακριά από την ακτή ώστε να 

έχει μικρότερο αντίκτυπο στις ανθρώπινες δραστηριότητες και μια πιθανή αστοχία να 

συμβεί μακριά από την ακτή.  

Δ) Ο διαχυτήρας πρέπει να στοχεύει κάθετα στην ακτή ( σ = 90ο ) και με κάθετη 

γωνία θ από 30ο έως 60ο. Αυτό ωθεί τη δέσμη ροής μακριά από την ακτή και μειώνει 

το μήκος-κόστος του αγωγού. Παράλληλα αποφεύγεται ο κίνδυνος το πλούμιο να 

γυρίσει προς την ακτή και να υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης κλπ. Ο διαχυτήρας 

δεν πρέπει να στοχεύει στη επιφάνεια ή προς την ακτή. Τέτοιες δομές δε συνίσταται. 

Ε) Οι μονάδες θα πρέπει να κτίζονται σε περιοχές μη κατοικημένες, περιοχές που δεν 

έχουν χρήση ψυχαγωγίας (θαλάσσιο μπάνιο, ψάρεμα κλπ.). Επίσης θα ήταν σκόπιμο 
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οι μονάδες να βρίσκονται κοντά σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται το οικονομικό αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος από την μεταφορά 

της ενέργειάς. 

ΣΤ) Οι μονάδες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στα αντλιοστάσια ύδρευσης της 

περιοχής  

Ι) Όσο μεγαλύτερη παραγωγικότητα έχει η μονάδα τόσο πιο μακριά από την ακτή 

πρέπει να εκρέει αλμόλοιπα, σε μεγαλύτερο βάθος και μακριά από κατοικημένη 

περιοχή. 

ΙΑ) Το cormix δεν είναι δυναμικό μοντέλο και δεν επιτρέπει τη πρόβλεψη από 

δυναμική αλλαγή ταχύτητας ανέμου, θαλάσσιου ρεύματος, αλατότητας, παροχής κλπ 

Αυτό συνεπάγεται μια όχι τόσο ακριβή αποτίμηση των συνεπειών. Το cormix πρέπει 

να εξελιχθεί σε δυναμικό μοντέλο που να εξάγει ασφαλέστερα συμπεράσματα.  

ΙΒ) Τα συμπεράσματα από το μοντέλο είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μικρότερου μήκους αγωγός για εκροή αλμόλοιπου αλλά αυτό δε συνίσταται επειδή 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η έλλειψη στην ακρίβεια του cormix που δε μπορεί 

να διαχειριστεί όλα τα δεδομένα περιβάλλοντος και αυτά που διαχειρίζεται δεν είναι 

δυναμικά αλλά σε σταθερές τιμές. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και μια μελλοντική 

επέκταση της μονάδας που θα αύξανε την εκροή, πιθανώς και την αλατότητα της.  

ΙΓ) Μια μικρή αλλαγή σε μία μεταβλητή εισόδου μπορεί να επιδράσει στην 

αναγνώριση διαφορετικού είδους ροής με εντελώς διαφορετικές προβλέψεις που 

οδηγούν σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάμειξης δημιουργώντας πιθανές ασυνέχειες  

στα αποτελέσματα πρόβλεψης.  
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Σχετ. 7 

Επιδράσεις πράσινου τουρισμού στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 
στην οικονομια κρατους - επειχειρήσεων - πολιτών



Green Tourism is Sustainable Tourism… 
… tourism which takes into account the needs of the environment, local residents, 
businesses, and visitors; now and in the future. 

In 2011 Green Tourism Hotels on average achieved an Excellent rating against the 
International Tourism Partnerships Benchmarks (as published in Environmental 
Management for Hotels third edition 2008). 

Following this achievement Green Tourism has now prepared a set of Industry 
Benchmarks (Poor, Fair, Good and Excellent) for all our members to focus on achieving 
a net zero carbon impact per room night and zero kWh/square metre. This may be 
achieved through the use of robust green energy supplies, use of renewable fuels and 
biomass as well as achieving effective efficiency savings through building improvements, 
awareness and controls. 

These benchmarks are now available through the Green 
Tourism Carbon Calculator which is exclusively available to 
Green Tourism members. 
We all realise that tackling our carbon footprint is the challenge of our generation, but 
once we can achieve this in the hospitality and tourism sectors it will transform our 
society for the better. 
Green Tourism’s next objective is to achieve a million tonne carbon saving per annum 
within the next 5 years compared to a 2010 baseline. Green Tourism businesses 
represent the best businesses in the world and we are keen to develop positive relations 
with other leading businesses and initiatives to achieve our goals. 
Green Tourism has been collecting data for over 15 years. 
The main information is collected qualitatively through the assessments when the 
assessors record information on practical actions undertaken by the businesses such as 
LED lighting, recycling and green purchasing. 

Businesses are scored against a set of more than 140 criteria or indicators representing 
good practices in sustainable development. The business must take action on 60 which 
are scored and these vary from fair trade purchases to creating habitats or renewable 
energy. The criteria are explained more fully here.  In order to achieve an award every 
business must be able to demonstrate positive actions and work to continuously improve 
their performance against these standards. 
Over recent years we have been collecting more information on carbon use related to 
fuels for heating, cooling and lighting. Green Tourism businesses have little control of 
how people travel to their destination and can only encourage visitors to think about 
greener travel once they have arrived. 

Over the last 5 years we have extended green tourism to cover transport providers and 
tours such as walking tours, cycle hire, boat operators and experiences. 

Green Tourism’s Carbon Footprint* 
“In 2011 Green Tourism Hotels achieved an EXCELLENT 
rating against the International Tourism Partnerships 
Benchmarks as published in Environmental Management 
for Hotels third edition (2008). This demonstrates the on-

https://www.green-tourism.com/business/join-us/step-by-step-guide-to-joining/


going continuous improvement required for Green Tourism 
membership as well as the overall high level of achievement 
across all levels of the Green Tourism Award. “ 
*The Carbon Footprint figures are based upon annual performance figures requested 
from all Green Tourism sites. The figures represent the carbon dioxide emissions based 
upon fuel used for heating lighting and appliances and not indirect emissions such as 
transport used by the business or carbon dioxide associated with the supply chain such 
as food miles etc.  We use the UK Government’s Department for Environment Food and 
Rural Affairs annual figures for carbon conversion once they are published. 
Note: These carbon figures are not directly comparable year to year.  As Green Tourism 
grows so the stock of properties changes. One change from 2008 to 2012 is the growth 
of hotels particularly those with leisure and other additional facilities. We believe these 
carbon figures represent an excellent achievement by our businesses. This sets 
Green Tourism as a leader and a world class certification programme. 
Most recently we have been monitoring Green Tourism businesses’ energy consumption 
and comparing it with previous years. 

Most recently we have been monitoring Green Tourism businesses’ energy consumption 
and comparing it with previous years. 

Kg CO2 per Bed night 
 

2008 2010 2011 

Hotels 14.98 26.21 19.73 

Guest House 7.66 8.80 14.15 

Bed and Breakfasts 16.6 15.59 13.11 

Hostel 2.55 3.64 —– 

Holiday Park —– 2.98 —– 

Self -Catering 6.01 7.55 —– 

  

Kg CO2 per Visitor 
 

2008 2010 2011 

Conference Venue —— 9.61 —— 

Museums —— 2.28 —— 



In a comparison with Benchmark figures for 2010-11 for US hotels the average kgCO2 for 
an average hotel was 29.53 kgCO2/room night and an upmarket hotel was 33.38 
kgCO2/room night. 
Green Tourism hotels achieved a 11-21% reduction on these figures. Also an 
International Hotel Chain recently reported its Carbon Dioxide figures as 59 kg 
CO2/overnight.  
Historical Benchmarks focus on kWh rather than carbon and therefore eliminate 
complexity related to carbon conversion factors. 

International Tourism Partnership (ITP) 
Since 2012 Green Tourism has been developing its relationship with the ITP 
(part of the International Business Leaders Forum) the organisation which 
produces the GREEN HOTELIER magazine. 

The ITP has prepared energy benchmarks for a hotel in a temperate climate as indicated 
in the table below 

KWh Consumption / Bedroom 

 
Electricity Gas/other Total 

Excellent 135 150 285 

Satisfactory 145 200 345 

High 170 240 410 

 

In 2010 Green Tourism Hotels achieved a Satisfactory/High 
rating. 

In 2011 Green Tourism Hotels achieved an EXCELLENT 
rating against the HCMI standard 
Going forward Green Tourism have agreed to adopt the International Tourism 
Partnerships Hotel Carbon Management Initiative and will record kWh and CO2 as they 
relate per room rather than per overnight. Green Tourism will contribute to the ITP’s 
objectives of establishing a simple, fair and transparent method for recording and 
presenting carbon achievements in the hospitality industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chartered Institute of building  Service Engineers (CIBSE) 
CIBSE produce an energy performance yardstick for differing sizes of accommodation 
providers as shown in  this table 

CIBSE energy performance yardsticks (kWh/m2/yr) 

Good Fair Poor 

Small hotels & guest house < 240 240-
330 

> 330 

Medium size hotels < 310 310-
420 

> 420 

Large Hotels < 290 290-
420 

> 420 

In comparison with CIBSE yardsticks Green Tourism properties rate as FAIR 
in 2010 and had improved to GOOD in 2011 see table below 

Green Tourism Businesses – KWh/m2 / yr 

2010 2011 

Hotels 354.66 277.66 

Guest House 249.43 219.16 

Bed and Breakfasts 141.22 121.73 
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‘I wouldn’t go to Santorini – it’s a threat to your health’: Greek island under fire over cruise ship
emissions
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Looks idyllic, but Santorini's air quality has been slammed in a new report  CREDIT: ISTOCK
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Emissions from cruise ships and other vessels on the Greek island of Santorini pose a significant danger to public health, a critical

new report has claimed.

Air quality experts conducted tests on the island for two consecutive days this week and found pollution levels were up to 17 times

higher than would be expected on a busy road.

“We found concentrations of over 340,000 particles per cubic centimetre,” said Dr. Axel Friedrich, an expert on air pollution. “In a

very busy street, you will find 20,000 to 30,000.”

An estimated two million tourists visit Santorini annually and many arrive on cruise ships, whose numbers have been capped

recently due to overcrowding.  

Dr. Friedrich attributes the island’s high level of air pollution to the shipping and cruise industries, which can legally use heavy fuel

oil without exhaust gas cleaning systems in the Mediterranean.

“The load of air pollutants that the ships cause was enormous,” he added.

Dr. Friedrich’s research was supported by two environmental NGOs – the Hellenic Ornithological Society (HOS) in Greece and the

Nature & Biodiversity Union (NABU) in Germany – which are both campaigning for a Sulphur Emission Control Area (SECA) to be

established in the Mediterranean.

The North Sea and Baltic Sea both have SECAs, requiring ships entering them to burn cleaner fuel and deploy exhaust gas cleaning

systems. According to NABU, air quality in some coastal areas has improved by up to 50 per cent since the limits were introduced in

2015.

The European Commission estimates that up to 50,000 people die prematurely every year in Europe due to air pollution emitted by

the shipping sector. NABU claims the cost to local health services is huge and says the shipping industry must do more to reduce its

emissions.  

The International Maritime Organisation (IMO) claims it is working to reduce emissions. In 2016 it announced legislation that will

slash sulphur emissions for vessels from 3.5 per cent to 0.5 per cent, though this isn’t due to come into effect until 2020.

“This should contribute to an improvement in air quality in and around ports,” said a spokesperson. “The feasibility of creating an

IMO Emission Control Area in the Mediterranean is being looked at.”

The Baltic has a Sulphur Emission Control Area CREDIT: ISTOCK
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Contact us

Is Greece on the brink of an overtourism
crisis?

A number of cruise lines have announced plans to introduce vessels that are more “environmentally friendly”, including Royal

Caribbean and Costa Cruises, following concerns about air pollution; an earlier study by NABU claimed passengers could be inhaling

60 times more harmful pollutants (https://www.telegraph.co.uk/travel/cruises/news/air-pollution-levels-200-times-higher-on-cruise-ships/) than they

would in natural air settings.

The British Heart Foundation issued advice for cruise passengers concerned about emissions.

“If you are worried about your health and are travelling on a cruise ship, it is best to try and minimise your exposure to air pollution

by avoiding the areas near or downwind of the engine funnels – try to seek out the sea breeze on the decks,” said Philippa Hobson, a

senior cardiac nurse at the charity.

At a glance | Shipping emissions

In most countries the maximum permitted sulphur emissions for land-based vehicles is
capped at 10 parts per million (0.001 per cent). However, the shipping industry has a more
lenient limit of 3.5 per cent, which allows operators to use “cheap and dirty” heavy fuel
oil.  

Particulate matter from heavy fuel oil has been linked to health problems such as
cardiovascular and respiratory diseases, including strokes and cancer, which can lead to
premature death.

In 2016, the International Maritime Organisation (IMO) announced legislation to slash
sulphur emissions for vessels from 3.5 per cent to 0.5 per cent, but that isn’t due to come
into effect until 2020.

“Our research shows that even short-term exposure to air pollution – just one or two hours – can have a lasting, negative impact on

the heart and circulation/”

NABU claims that of all the destinations it tested at, Santorini was one of the worst for air pollution, though other Mediterranean ports

had similar levels.

“I wouldn’t go there,” Sönke Diesener, transport policy officer at NABU, told Telegraph Travel. “It’s a threat to your health.”

10 ways to be a better cruise
passenger
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Σχετ. 9

Δημοσίευμα αξιόπιστου περιοδικού για 
ποινικές ευθύνες πλοιάρχου - 

πληρώματος για τη μόλυνση του πλοίου
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Σχετ. 10

Το φυσικό αέριο μολύνει περισσότερο απο 
ότι πιστεύαμε .
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Introduction 
 
This report responds to the invitation for IPCC ‘... to provide a Special Report in 2018 on the 
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas 
emission pathways’ contained in the Decision of the 21st Conference of Parties of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change to adopt the Paris Agreement.1 
 
The IPCC accepted the invitation in April 2016, deciding to prepare this Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas 
emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. 
 
This Summary for Policy Makers (SPM) presents the key findings of the Special Report, based on 
the assessment of the available scientific, technical and socio-economic literature2 relevant to global 
warming of 1.5°C and for the comparison between global warming of 1.5°C and 2°C above pre-
industrial levels. The level of confidence associated with each key finding is reported using the 
IPCC calibrated language.3 The underlying scientific basis of each key finding is indicated by 
references provided to chapter elements. In the SPM, knowledge gaps are identified associated with 
the underlying chapters of the report.  
  

                                                
 
 
1 Decision 1/CP.21, paragraph 21. 
 
2 The assessment covers literature accepted for publication by 15 May 2018. 
 
3 Each finding is grounded in an evaluation of underlying evidence and agreement. A level of confidence is expressed using five 
qualifiers: very low, low, medium, high and very high, and typeset in italics, for example, medium confidence. The following terms 
have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99–100% probability, very likely 90–
100%, likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. 
Additional terms (extremely likely 95–100%, more likely than not >50–100%, more unlikely than likely 0–<50%, extremely unlikely 
0–5%) may also be used when appropriate. Assessed likelihood is typeset in italics, for example, very likely. This is consistent with 
AR5.  
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A. Understanding Global Warming of 1.5°C4 
 

A1. Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming5 
above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to 
reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. (high 
confidence) {1.2, Figure SPM.1} 
 
A1.1. Reflecting the long-term warming trend since pre-industrial times, observed global mean 
surface temperature (GMST) for the decade 2006–2015 was 0.87°C (likely between 0.75°C and 
0.99°C)6 higher than the average over the 1850–1900 period (very high confidence). Estimated 
anthropogenic global warming matches the level of observed warming to within ±20% (likely 
range). Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 
0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions (high confidence). {1.2.1, Table 
1.1, 1.2.4} 
 
A1.2. Warming greater than the global annual average is being experienced in many land regions 
and seasons, including two to three times higher in the Arctic. Warming is generally higher over 
land than over the ocean. (high confidence) {1.2.1, 1.2.2, Figure 1.1, Figure 1.3, 3.3.1, 3.3.2} 
 
A1.3.  Trends in intensity and frequency of some climate and weather extremes have been detected 
over time spans during which about 0.5°C of global warming occurred (medium confidence). This 
assessment is based on several lines of evidence, including attribution studies for changes in 
extremes since 1950. {3.3.1, 3.3.2, 3.3.3}  
 
A.2. Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present 
will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in 
the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these 
emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence) {1.2, 3.3, 
Figure 1.5, Figure SPM.1} 
 
A2.1. Anthropogenic emissions (including greenhouse gases, aerosols and their precursors) up to 
the present are unlikely to cause further warming of more than 0.5°C over the next two to three 
decades (high confidence) or on a century time scale (medium confidence). {1.2.4, Figure 1.5} 
 
  

                                                
 
 
4 SPM BOX.1: Core Concepts 
 
5 Present level of global warming is defined as the average of a 30-year period centered on 2017 assuming the recent rate of warming 
continues. 
 
6 This range spans the four available peer-reviewed estimates of the observed GMST change and also accounts for additional 
uncertainty due to possible short-term natural variability. {1.2.1, Table 1.1} 
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A2.2. Reaching and sustaining net-zero global anthropogenic CO2 emissions and declining net non-
CO2 radiative forcing would halt anthropogenic global warming on multi-decadal timescales (high 
confidence). The maximum temperature reached is then determined by cumulative net global 
anthropogenic CO2 emissions up to the time of net zero CO2 emissions (high confidence) and the 
level of non-CO2 radiative forcing in the decades prior to the time that maximum temperatures are 
reached (medium confidence). On longer timescales, sustained net negative global anthropogenic 
CO2 emissions and/or further reductions in non-CO2 radiative forcing may still be required to 
prevent further warming due to Earth system feedbacks and reverse ocean acidification (medium 
confidence) and will be required to minimise sea level rise (high confidence). {Cross-Chapter Box 2 
in Chapter 1, 1.2.3, 1.2.4, Figure 1.4, 2.2.1, 2.2.2, 3.4.4.8, 3.4.5.1, 3.6.3.2} 
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Figure SPM.1: Panel a: Observed monthly global mean surface temperature (GMST) change grey 
line up to 2017, from the HadCRUT4, GISTEMP, Cowtan–Way, and NOAA datasets) and 
estimated anthropogenic global warming (solid orange line up to 2017, with orange shading 
indicating assessed likely range). Orange dashed arrow and horizontal orange error bar show 
respectively central estimate and likely range of the time at which 1.5°C is reached if the current 
rate of warming continues. The grey plume on the right of Panel a) shows the likely range of 
warming responses, computed with a simple climate model, to a stylized pathway (hypothetical 
future) in which net CO2 emissions (grey line in panels b and c) decline in a straight line from 2020 
to reach net zero in 2055 and net non-CO2 radiative forcing (grey line in panel d) increases to 2030 
and then declines. The blue plume in panel a) shows the response to faster CO2 emissions 
reductions (blue line in panel b), reaching net zero in 2040, reducing cumulative CO2 emissions 
(panel c). The purple plume shows the response to net CO2 emissions declining to zero in 2055, 
with net non-CO2 forcing remaining constant after 2030. The vertical error bars on right of panel a) 
show the likely ranges (thin lines) and central terciles (33rd – 66th percentiles, thick lines) of the 
estimated distribution of warming in 2100 under these three stylized pathways. Vertical dotted error 
bars in panels b, c and d show the likely range of historical annual and cumulative global net CO2 
emissions in 2017 (data from the Global Carbon Project) and of net non-CO2 radiative forcing in 
2011 from AR5, respectively. Vertical axes in panels c and d are scaled to represent approximately 
equal effects on GMST. {1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 2.3, Chapter 1 Figure 1.2 & Chapter 1 Supplementary 
Material, Cross-Chapter Box 2} 
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A3. Climate-related risks for natural and human systems are higher for global warming of 
1.5°C than at present, but lower than at 2°C (high confidence). These risks depend on the 
magnitude and rate of warming, geographic location, levels of development and vulnerability, 
and on the choices and implementation of adaptation and mitigation options (high confidence) 
(Figure SPM.2). {1.3, 3.3, 3.4, 5.6} 
 
A3.1. Impacts on natural and human systems from global warming have already been observed 
(high confidence). Many land and ocean ecosystems and some of the services they provide have 
already changed due to global warming (high confidence). {1.4, 3.4, 3.5, Figure SPM.2} 
 
A3.2. Future climate-related risks depend on the rate, peak and duration of warming. In the 
aggregate they are larger if global warming exceeds 1.5°C before returning to that level by 2100 
than if global warming gradually stabilizes at 1.5°C, especially if the peak temperature is high (e.g., 
about 2°C) (high confidence). Some impacts may be long-lasting or irreversible, such as the loss of 
some ecosystems (high confidence). {3.2, 3.4.4, 3.6.3, Cross-Chapter Box 8} 
 
A3.3. Adaptation and mitigation are already occurring (high confidence). Future climate-related 
risks would be reduced by the upscaling and acceleration of far-reaching, multi-level and cross-
sectoral climate mitigation and by both incremental and transformational adaptation (high 
confidence). {1.2, 1.3, Table 3.5, 4.2.2, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, Box 4.2, Box 4.3, Box 
4.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3}   
 
B. Projected Climate Change, Potential Impacts and Associated Risks 
 
B1. Climate models project robust7 differences in regional climate characteristics between 
present-day and global warming of 1.5°C,8 and between 1.5°C and 2°C.8 These differences 
include increases in: mean temperature in most land and ocean regions (high confidence), hot 
extremes in most inhabited regions (high confidence), heavy precipitation in several regions 
(medium confidence), and the probability of drought and precipitation deficits in some regions 
(medium confidence). {3.3} 
 
B1.1. Evidence from attributed changes in some climate and weather extremes for a global warming 
of about 0.5°C supports the assessment that an additional 0.5°C of warming compared to present is 
associated with further detectable changes in these extremes (medium confidence). Several regional 
changes in climate are assessed to occur with global warming up to 1.5°C compared to pre-
industrial levels, including warming of extreme temperatures in many regions (high confidence), 
increases in frequency, intensity, and/or amount of heavy precipitation in several regions (high 
confidence), and an increase in intensity or frequency of droughts in some regions (medium 
confidence). {3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, Table 3.2} 
 
B1.2. Temperature extremes on land are projected to warm more than GMST (high confidence): 
extreme hot days in mid-latitudes warm by up to about 3°C at global warming of 1.5°C and about 

                                                
 
 
7 Robust is here used to mean that at least two thirds of climate models show the same sign of changes at the grid point scale, and that 
differences in large regions are statistically significant. 
 
8 Projected changes in impacts between different levels of global warming are determined with respect to changes in global mean 
surface air temperature. 
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4°C at 2°C, and extreme cold nights in high latitudes warm by up to about 4.5°C at 1.5°C and about 
6°C at 2°C (high confidence). The number of hot days is projected to increase in most land regions, 
with highest increases in the tropics (high confidence). {3.3.1, 3.3.2, Cross-Chapter Box 8 in 
Chapter 3} 
 
B1.3. Risks from droughts and precipitation deficits are projected to be higher at 2°C compared to 
1.5°C global warming in some regions (medium confidence). Risks from heavy precipitation events 
are projected to be higher at 2°C compared to 1.5°C global warming in several northern hemisphere 
high-latitude and/or high-elevation regions, eastern Asia and eastern North America (medium 
confidence). Heavy precipitation associated with tropical cyclones is projected to be higher at 2°C 
compared to 1.5°C global warming (medium confidence). There is generally low confidence in 
projected changes in heavy precipitation at 2°C compared to 1.5°C in other regions. Heavy 
precipitation when aggregated at global scale is projected to be higher at 2.0°C than at 1.5°C of 
global warming (medium confidence). As a consequence of heavy precipitation, the fraction of the 
global land area affected by flood hazards is projected to be larger at 2°C compared to 1.5°C of 
global warming (medium confidence). {3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6} 
 
B2. By 2100, global mean sea level rise is projected to be around 0.1 metre lower with global 
warming of 1.5°C compared to 2°C (medium confidence). Sea level will continue to rise well 
beyond 2100 (high confidence), and the magnitude and rate of this rise depends on future 
emission pathways. A slower rate of sea level rise enables greater opportunities for adaptation 
in the human and ecological systems of small islands, low-lying coastal areas and deltas 
(medium confidence). {3.3, 3.4, 3.6 } 
 
B2.1. Model-based projections of global mean sea level rise (relative to 1986-2005) suggest an 
indicative range of 0.26 to 0.77 m by 2100 for 1.5°C global warming, 0.1 m (0.04-0.16 m) less than 
for a global warming of 2°C (medium confidence).  A reduction of 0.1 m in global sea level rise 
implies that up to 10 million fewer people would be exposed to related risks, based on population in 
the year 2010 and assuming no adaptation (medium confidence). {3.4.4, 3.4.5, 4.3.2} 
 
B2.2. Sea level rise will continue beyond 2100 even if global warming is limited to 1.5°C in the 
21st century (high confidence). Marine ice sheet instability in Antarctica and/or irreversible loss of 
the Greenland ice sheet could result in multi-metre rise in sea level over hundreds to thousands of 
years. These instabilities could be triggered around 1.5°C to 2°C of global warming (medium 
confidence). {3.3.9, 3.4.5, 3.5.2, 3.6.3, Box 3.3, Figure SPM.2} 
 
B2.3. Increasing warming amplifies the exposure of small islands, low-lying coastal areas and 
deltas to the risks associated with sea level rise for many human and ecological systems, including 
increased saltwater intrusion, flooding and damage to infrastructure (high confidence). Risks 
associated with sea level rise are higher at 2°C compared to 1.5°C. The slower rate of sea level rise 
at global warming of 1.5°C reduces these risks enabling greater opportunities for adaptation 
including managing and restoring natural coastal ecosystems, and infrastructure reinforcement 
(medium confidence). {3.4.5, Figure SPM.2, Box 3.5} 
 
B3. On land, impacts on biodiversity and ecosystems, including species loss and extinction, are 
projected to be lower at 1.5°C of global warming compared to 2°C. Limiting global warming 
to 1.5°C compared to 2°C is projected to lower the impacts on terrestrial, freshwater, and 
coastal ecosystems and to retain more of their services to humans (high confidence). (Figure 
SPM.2) {3.4, 3.5, Box 3.4, Box 4.2, Cross-Chapter Box 8 in Chapter 3}  
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B3.1. Of 105,000 species studied,9 6% of insects, 8% of plants and 4% of vertebrates are projected 
to lose over half of their climatically determined geographic range for global warming of 1.5°C, 
compared with 18% of insects, 16% of plants and 8% of vertebrates for global warming of 2°C 
(medium confidence). Impacts associated with other biodiversity-related risks such as forest fires, 
and the spread of invasive species, are lower at 1.5°C compared to 2°C of global warming (high 
confidence). {3.4.3, 3.5.2} 
 
B3.2. Approximately 4% (interquartile range 2–7%) of the global terrestrial land area is projected to 
undergo a transformation of ecosystems from one type to another at 1ºC of global warming, 
compared with 13% (interquartile range 8–20%) at 2°C (medium confidence). This indicates that 
the area at risk is projected to be approximately 50% lower at 1.5°C compared to 2°C (medium 
confidence). {3.4.3.1, 3.4.3.5} 
  
B3.3. High-latitude tundra and boreal forests are particularly at risk of climate change-induced 
degradation and loss, with woody shrubs already encroaching into the tundra (high confidence) and 
will proceed with further warming. Limiting global warming to 1.5°C rather than 2°C is projected 
to prevent the thawing over centuries of a permafrost area in the range of 1.5 to 2.5 million km2 
(medium confidence). {3.3.2, 3.4.3, 3.5.5}  
 
B4. Limiting global warming to 1.5°C compared to 2ºC is projected to reduce increases in 
ocean temperature as well as associated increases in ocean acidity and decreases in ocean 
oxygen levels (high confidence). Consequently, limiting global warming to 1.5°C is projected 
to reduce risks to marine biodiversity, fisheries, and ecosystems, and their functions and 
services to humans, as illustrated by recent changes to Arctic sea ice and warm water coral 
reef ecosystems (high confidence). {3.3, 3.4, 3.5, Boxes 3.4, 3.5} 
 
B4.1. There is high confidence that the probability of a sea-ice-free Arctic Ocean during summer is 
substantially lower at global warming of 1.5°C when compared to 2°C. With 1.5°C of global 
warming, one sea ice-free Arctic summer is projected per century. This likelihood is increased to at 
least one per decade with 2°C global warming. Effects of a temperature overshoot are reversible for 
Arctic sea ice cover on decadal time scales (high confidence). {3.3.8, 3.4.4.7} 
 
B4.2. Global warming of 1.5°C is projected to shift the ranges of many marine species, to higher 
latitudes as well as increase the amount of damage to many ecosystems. It is also expected to drive 
the loss of coastal resources, and reduce the productivity of fisheries and aquaculture (especially at 
low latitudes). The risks of climate-induced impacts are projected to be higher at 2°C than those at 
global warming of 1.5°C (high confidence). Coral reefs, for example, are projected to decline by a 
further 70–90% at 1.5°C (high confidence) with larger losses (>99%) at 2ºC (very high confidence). 
The risk of irreversible loss of many marine and coastal ecosystems increases with global warming, 
especially at 2°C or more (high confidence). {3.4.4, Box 3.4} 
 
B4.3. The level of ocean acidification due to increasing CO2 concentrations associated with global 
warming of 1.5°C is projected to amplify the adverse effects of warming, and even further at 2°C, 

                                                
 
 
9 Consistent with earlier studies, illustrative numbers were adopted from one recent meta-study. 
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impacting the growth, development, calcification, survival, and thus abundance of a broad range of 
species, e.g., from algae to fish (high confidence). {3.3.10, 3.4.4} 
 
B4.4. Impacts of climate change in the ocean are increasing risks to fisheries and aquaculture via 
impacts on the physiology, survivorship, habitat, reproduction, disease incidence, and risk of 
invasive species (medium confidence) but are projected to be less at 1.5ºC of global warming than at 
2ºC. One global fishery model, for example, projected a decrease in global annual catch for marine 
fisheries of about 1.5 million tonnes for 1.5°C of global warming compared to a loss of more than 3 
million tonnes for 2°C of global warming (medium confidence). {3.4.4, Box 3.4} 
 
B5. Climate-related risks to health, livelihoods, food security, water supply, human security, 
and economic growth are projected to increase with global warming of 1.5°C and increase 
further with 2°C. (Figure SPM.2) {3.4, 3.5, 5.2, Box 3.2, Box 3.3, Box 3.5, Box 3.6, Cross-
Chapter Box 6 in Chapter 3, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, Cross-Chapter Box 12 in 
Chapter 5, 5.2}  
 
B5.1. Populations at disproportionately higher risk of adverse consequences of global warming of 
1.5°C and beyond include disadvantaged and vulnerable populations, some indigenous peoples, and 
local communities dependent on agricultural or coastal livelihoods (high confidence). Regions at 
disproportionately higher risk include Arctic ecosystems, dryland regions, small-island developing 
states, and least developed countries (high confidence). Poverty and disadvantages are expected to 
increase in some populations as global warming increases; limiting global warming to 1.5°C, 
compared with 2°C, could reduce the number of people both exposed to climate-related risks and 
susceptible to poverty by up to several hundred million by 2050 (medium confidence). {3.4.10, 
3.4.11, Box 3.5, Cross-Chapter Box 6 in Chapter 3, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, Cross-
Chapter Box 12 in Chapter 5, 4.2.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.6.3} 
 
B5.2. Any increase in global warming is projected to affect human health, with primarily negative 
consequences (high confidence). Lower risks are projected at 1.5°C than at 2°C for heat-related 
morbidity and mortality (very high confidence) and for ozone-related mortality if emissions needed 
for ozone formation remain high (high confidence). Urban heat islands often amplify the impacts of 
heatwaves in cities (high confidence). Risks from some vector-borne diseases, such as malaria and 
dengue fever, are projected to increase with warming from 1.5°C to 2°C, including potential shifts 
in their geographic range (high confidence). {3.4.7, 3.4.8, 3.5.5.8} 
 
B5.3. Limiting warming to 1.5°C, compared with 2ºC, is projected to result in smaller net 
reductions in yields of maize, rice, wheat, and potentially other cereal crops, particularly in sub-
Saharan Africa, Southeast Asia, and Central and South America; and in the CO2 dependent, 
nutritional quality of rice and wheat (high confidence). Reductions in projected food availability are 
larger at 2ºC than at 1.5°C of global warming in the Sahel, southern Africa, the Mediterranean, 
central Europe, and the Amazon (medium confidence). Livestock are projected to be adversely 
affected with rising temperatures, depending on the extent of changes in feed quality, spread of 
diseases, and water resource availability (high confidence). {3.4.6, 3.5.4, 3.5.5, Box 3.1, Cross-
Chapter Box 6 in Chapter 3, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4} 
 
B5.4. Depending on future socioeconomic conditions, limiting global warming to 1.5°C, compared 
to 2°C, may reduce the proportion of the world population exposed to a climate-change induced 
increase in water stress by up to 50%, although there is considerable variability between regions 
(medium confidence). Many small island developing states would experience lower water stress as a 
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result of projected changes in aridity when global warming is limited to 1.5°C, as compared to 2°C 
(medium confidence). {3.3.5, 3.4.2, 3.4.8, 3.5.5, Box 3.2, Box 3.5, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 
4} 
 
B5.5. Risks to global aggregated economic growth due to climate change impacts are projected to 
be lower at 1.5°C than at 2°C by the end of this century10 (medium confidence). This excludes the 
costs of mitigation, adaptation investments and the benefits of adaptation. Countries in the tropics 
and Southern Hemisphere subtropics are projected to experience the largest impacts on economic 
growth due to climate change should global warming increase from 1.5°C to 2 °C (medium 
confidence). {3.5.2, 3.5.3}  
 
B5.6. Exposure to multiple and compound climate-related risks increases between 1.5°C and 2°C of 
global warming, with greater proportions of people both so exposed and susceptible to poverty in 
Africa and Asia (high confidence). For global warming from 1.5°C to 2°C, risks across energy, 
food, and water sectors could overlap spatially and temporally, creating new and exacerbating 
current hazards, exposures, and vulnerabilities that could affect increasing numbers of people and 
regions (medium confidence). {Box 3.5, 3.3.1, 3.4.5.3, 3.4.5.6, 3.4.11, 3.5.4.9} 
 
B5.7. There are multiple lines of evidence that since the AR5 the assessed levels of risk increased 
for four of the five Reasons for Concern (RFCs) for global warming to 2°C (high confidence). The 
risk transitions by degrees of global warming are now: from high to very high between 1.5°C and 
2°C for RFC1 (Unique and threatened systems) (high confidence); from moderate to high risk 
between 1.0°C and 1.5°C for RFC2 (Extreme weather events) (medium confidence); from 
moderate to high risk between 1.5°C and 2°C for RFC3 (Distribution of impacts) (high confidence); 
from moderate to high risk between 1.5°C and 2.5°C for RFC4 (Global aggregate impacts) (medium 
confidence); and from moderate to high risk between 1°C and 2.5°C for RFC5 (Large-scale singular 
events) (medium confidence). (Figure SPM.2) {3.4.13; 3.5, 3.5.2} 
  

                                                
 
 
10 Here, impacts on economic growth refer to changes in GDP. Many impacts, such as loss of human lives, cultural heritage, and 
ecosystem services, are difficult to value and monetize. 
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How the level of global warming affects impacts and/or risks associated 
with the Reasons for Concern (RFCs) and selected natural, managed and 
human systems

Impacts and risks associated with the Reasons for Concern (RFCs)

Purple indicates very high 
risks of severe impacts/risks 
and the presence of 
significant irreversibility or 
the persistence of 
climate-related hazards, 
combined with limited 
ability to adapt due to the 
nature of the hazard or 
impacts/risks. 
Red indicates severe and 
widespread impacts/risks. 
Yellow indicates that 
impacts/risks are detectable 
and attributable to climate 
change with at least medium 
confidence. 
White indicates that no 
impacts are detectable and 
attributable to climate 
change.

Five Reasons For Concern (RFCs) illustrate the impacts and risks of 
different levels of global warming for people, economies and ecosystems 
across sectors and regions.
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Figure SPM.2: Five integrative reasons for concern (RFCs) provide a framework for summarizing 
key impacts and risks across sectors and regions, and were introduced in the IPCC Third 
Assessment Report. RFCs illustrate the implications of global warming for people, economies, and 
ecosystems. Impacts and/or risks for each RFC are based on assessment of the new literature that 
has appeared. As in the AR5, this literature was used to make expert judgments to assess the levels 
of global warming at which levels of impact and/or risk are undetectable, moderate, high or very 
high. The selection of impacts and risks to natural, managed and human systems in the lower panel 
is illustrative and is not intended to be fully comprehensive. RFC1 Unique and threatened 
systems: ecological and human systems that have restricted geographic ranges constrained by 
climate related conditions and have high endemism or other distinctive properties. Examples 
include coral reefs, the Arctic and its indigenous people, mountain glaciers, and biodiversity 
hotspots. RFC2 Extreme weather events: risks/impacts to human health, livelihoods, assets, and 
ecosystems from extreme weather events such as heat waves, heavy rain, drought and associated 
wildfires, and coastal flooding. RFC3 Distribution of impacts: risks/impacts that 
disproportionately affect particular groups due to uneven distribution of physical climate change 
hazards, exposure or vulnerability. RFC4 Global aggregate impacts: global monetary damage, 
global scale degradation and loss of ecosystems and biodiversity. RFC5 Large-scale singular 
events: are relatively large, abrupt and sometimes irreversible changes in systems that are caused 
by global warming. Examples include disintegration of the Greenland and Antarctic ice sheets. 
{3.4, 3.5, 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.5, 5.4.1 5.5.3, 5.6.1, Box 3.4} 
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B6. Most adaptation needs will be lower for global warming of 1.5°C compared to 2°C (high 
confidence). There are a wide range of adaptation options that can reduce the risks of climate 
change (high confidence). There are limits to adaptation and adaptive capacity for some 
human and natural systems at global warming of 1.5°C, with associated losses (medium 
confidence). The number and availability of adaptation options vary by sector (medium 
confidence). {Table 3.5, 4.3, 4.5, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, Cross-Chapter Box 12 in 
Chapter 5}  
 
B6.1. A wide range of adaptation options are available to reduce the risks to natural and managed 
ecosystems (e.g., ecosystem-based adaptation, ecosystem restoration and avoided degradation and 
deforestation, biodiversity management, sustainable aquaculture, and local knowledge and 
indigenous knowledge), the risks of sea level rise (e.g., coastal defence and hardening), and the 
risks to health, livelihoods, food, water, and economic growth, especially in rural landscapes (e.g., 
efficient irrigation, social safety nets, disaster risk management, risk spreading and sharing, 
community-based adaptation) and urban areas (e.g., green infrastructure, sustainable land use and 
planning, and sustainable water management) (medium confidence). {4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 
4.5.3, 4.5.4, 5.3.2, Box 4.2, Box 4.3, Box 4.6, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4}. 
 
B6.2. Adaptation is expected to be more challenging for ecosystems, food and health systems at 
2°C of global warming than for 1.5°C (medium confidence). Some vulnerable regions, including 
small islands and Least Developed Countries, are projected to experience high multiple interrelated 
climate risks even at global warming of 1.5°C (high confidence). {3.3.1, 3.4.5, Box 3.5, Table 3.5, 
Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, 5.6, Cross-Chapter Box 12 in Chapter 5, Box 5.3} 
 
B6.3. Limits to adaptive capacity exist at 1.5°C of global warming, become more pronounced at 
higher levels of warming and vary by sector, with site-specific implications for vulnerable regions, 
ecosystems, and human health (medium confidence) {Cross-Chapter Box 12 in Chapter 5, Box 3.5, 
Table 3.5}  
 
C. Emission Pathways and System Transitions Consistent with 1.5°C Global Warming 
 
C1. In model pathways with no or limited overshoot of 1.5°C, global net anthropogenic CO2 
emissions decline by about 45% from 2010 levels by 2030 (40–60% interquartile range), 
reaching net zero around 2050 (2045–2055 interquartile range). For limiting global warming 
to below 2°C11 CO2 emissions are projected to decline by about 20% by 2030 in most 
pathways (10–30% interquartile range) and reach net zero around 2075 (2065–2080 
interquartile range). Non-CO2 emissions in pathways that limit global warming to 1.5°C show 
deep reductions that are similar to those in pathways limiting warming to 2°C. (high 
confidence) (Figure SPM.3a) {2.1, 2.3, Table 2.4}  
 
C1.1. CO2 emissions reductions that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot can 
involve different portfolios of mitigation measures, striking different balances between lowering 
energy and resource intensity, rate of decarbonization, and the reliance on carbon dioxide removal. 
Different portfolios face different implementation challenges, and potential synergies and trade-offs 
with sustainable development. (high confidence). (Figure SPM.3b) {2.3.2, 2.3.4, 2.4, 2.5.3}   

                                                
 
 
11 References to pathways limiting global warming to 2oC are based on a 66% probability of staying below 2oC. 
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C1.2. Modelled pathways that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot involve 
deep reductions in emissions of methane and black carbon (35% or more of both by 2050 relative to 
2010). These pathways also reduce most of the cooling aerosols, which partially offsets mitigation 
effects for two to three decades. Non-CO2 emissions12 can be reduced as a result of broad mitigation 
measures in the energy sector. In addition, targeted non-CO2 mitigation measures can reduce nitrous 
oxide and methane from agriculture, methane from the waste sector, some sources of black carbon, 
and hydrofluorocarbons. High bioenergy demand can increase emissions of nitrous oxide in some 
1.5°C pathways, highlighting the importance of appropriate management approaches. Improved air 
quality resulting from projected reductions in many non-CO2 emissions provide direct and 
immediate population health benefits in all 1.5°C model pathways. (high confidence) (Figure 
SPM.3a) {2.2.1, 2.3.3, 2.4.4, 2.5.3, 4.3.6, 5.4.2}  
 
C1.3. Limiting global warming requires limiting the total cumulative global anthropogenic 
emissions of CO2 since the preindustrial period, i.e. staying within a total carbon budget (high 
confidence).13 By the end of 2017, anthropogenic CO2 emissions since the preindustrial period are 
estimated to have reduced the total carbon budget for 1.5°C by approximately 2200 ± 320 GtCO2 
(medium confidence). The associated remaining budget is being depleted by current emissions of 42 
± 3 GtCO2 per year (high confidence). The choice of the measure of global temperature affects the 
estimated remaining carbon budget. Using global mean surface air temperature, as in AR5, gives an 
estimate of the remaining carbon budget of 580 GtCO2 for a 50% probability of limiting warming to 
1.5°C, and 420 GtCO2 for a 66% probability (medium confidence).14 Alternatively, using GMST 
gives estimates of 770 and 570 GtCO2, for 50% and 66% probabilities,15 respectively (medium 
confidence). Uncertainties in the size of these estimated remaining carbon budgets are substantial 
and depend on several factors. Uncertainties in the climate response to CO2 and non-CO2 emissions 
contribute ±400 GtCO2 and the level of historic warming contributes ±250 GtCO2 (medium 
confidence). Potential additional carbon release from future permafrost thawing and methane 
release from wetlands would reduce budgets by up to 100 GtCO2 over the course of this century and 
more thereafter (medium confidence). In addition, the level of non-CO2 mitigation in the future 
could alter the remaining carbon budget by 250 GtCO2 in either direction (medium confidence). 
{1.2.4, 2.2.2, 2.6.1, Table 2.2, Chapter 2 Supplementary Material} 
 
C1.4. Solar radiation modification (SRM) measures are not included in any of the available 
assessed pathways. Although some SRM measures may be theoretically effective in reducing an 
overshoot, they face large uncertainties and knowledge gaps as well as substantial risks, 

                                                
 
 
12 Non-CO2 emissions included in this report are all anthropogenic emissions other than CO2 that result in radiative forcing. These 
include short-lived climate forcers, such as methane, some fluorinated gases, ozone precursors, aerosols or aerosol precursors, such 
as black carbon and sulphur dioxide, respectively, as well as long-lived greenhouse gases, such as nitrous oxide or some fluorinated 
gases. The radiative forcing associated with non-CO2 emissions and changes in surface albedo is referred to as non-CO2 radiative 
forcing. {x.y} 
 
13 There is a clear scientific basis for a total carbon budget consistent with limiting global warming to 1.5°C. However, neither this 
total carbon budget nor the fraction of this budget taken up by past emissions were assessed in this report. 
 
14 Irrespective of the measure of global temperature used, updated understanding and further advances in methods have led to an 
increase in the estimated remaining carbon budget of about 300 GtCO2 compared to AR5. (medium confidence) {x.y} 
 
15 These estimates use observed GMST to 2006–2015 and estimate future temperature changes using near surface air temperatures.  
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institutional and social constraints to deployment related to governance, ethics, and impacts on 
sustainable development. They also do not mitigate ocean acidification. (medium confidence). 
{4.3.8, Cross-Chapter Box 10 in Chapter 4} 
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or limited in pathways limiting global warming 
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Global emissions pathway characteristics
General characteristics of the evolution of anthropogenic net emissions of CO2, and total emissions of 
methane, black carbon, and nitrous oxide in model pathways that limit global warming to 1.5°C with no or 
limited overshoot. Net emissions are defined as anthropogenic emissions reduced by anthropogenic 
removals. Reductions in net emissions can be achieved through different portfolios of mitigation measures 
illustrated in Figure SPM3B.
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Four illustrative model pathways

In pathways limiting global warming to 1.5°C 
with no or limited overshoot as well as in 
pathways with a high overshoot, CO2 emissions 
are reduced to net zero globally around 2050.
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Pathways limiting global warming below 2°C
(Not shown above) 

Pathways limiting global warming to 1.5°C with no or low overshootTiming of net zero CO2
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Figure SPM.3a: Global emissions pathway characteristics. The main panel shows global net anthropogenic CO2 
emissions in pathways limiting global warming to 1.5°C with no or limited (less than 0.1°C) overshoot and 
pathways with higher overshoot. The shaded area shows the full range for pathways analysed in this report. The 
panels on the right show non-CO2 emissions ranges for three compounds with large historical forcing and a 
substantial portion of emissions coming from sources distinct from those central to CO2 mitigation. Shaded areas 
in these panels show the 5–95% (light shading) and interquartile (dark shading) ranges of pathways limiting 
global warming to 1.5°C with no or limited overshoot. Box and whiskers at the bottom of the figure show the 
timing of pathways reaching global net zero CO2 emission levels, and a comparison with pathways limiting 
global warming to 2°C with at least 66% probability. Four illustrative model pathways are highlighted in the 
main panel and are labelled P1, P2, P3 and P4, corresponding to the LED, S1, S2, and S5 pathways assessed in 
Chapter 2. Descriptions and characteristics of these pathways are available in Figure SPM3b. {2.1, 2.2, 2.3, 
Figure 2.5, Figure 2.10, Figure 2.11}



Breakdown of contributions to global net CO2 emissions in four illustrative model pathways 

P1:  A scenario in which social, 
business, and technological 
innovations result in lower energy 
demand up to 2050 while living 
standards rise, especially in the global 
South. A down-sized energy system 
enables rapid decarbonisation of 
energy supply. Afforestation is the only 
CDR option considered; neither fossil 
fuels with CCS nor BECCS are used.

P2:  A scenario with a broad focus on 
sustainability including energy 
intensity, human development, 
economic convergence and 
international cooperation, as well as 
shifts towards sustainable and healthy 
consumption patterns, low-carbon 
technology innovation, and 
well-managed land systems with 
limited societal acceptability for BECCS.

P3:  A middle-of-the-road scenario in
which societal as well as technological 
development follows historical 
patterns. Emissions reductions are 
mainly achieved by changing the way in 
which energy and products are 
produced, and to a lesser degree by 
reductions in demand.

P4:  A resource and energy-intensive 
scenario in which economic growth and 
globalization lead to widespread 
adoption of greenhouse-gas intensive 
lifestyles, including high demand for 
transportation fuels and livestock 
products. Emissions reductions are 
mainly achieved through technological 
means, making strong use of CDR 
through the deployment of BECCS.
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Characteristics of four illustrative model pathways
Different mitigation strategies can achieve the net emissions reductions that would be required to follow a 
pathway that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot. All pathways use Carbon Dioxide 
Removal (CDR), but the amount varies across pathways, as do the relative contributions of Bioenergy with 
Carbon Capture and Storage (BECCS) and removals in the Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) 
sector. This has implications for the emissions and several other pathway characteristics.

P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4 Interquartile range

Billion tonnes CO₂ per year (GtCO2/yr)

Global indicators

Billion tonnes CO₂ per year (GtCO2/yr) Billion tonnes CO₂ per year (GtCO2/yr) Billion tonnes CO₂ per year (GtCO2/yr)

NOTE: Indicators have been selected to show global trends identified by the Chapter 2 assessment. 
National and sectoral characteristics can differ substantially from the global trends shown above.

* Kyoto-gas emissions are based on SAR GWP-100
** Changes in energy demand are associated with improvements in energy 
efficiency and behaviour change
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Figure SPM.3b: Characteristics of four illustrative model pathways in relation to global warming of 
1.5°C introduced in Figure SPM3a. These pathways were selected to show a range of potential 
mitigation approaches and vary widely in their projected energy and land use, as well as their 
assumptions about future socioeconomic developments, including economic and population growth, 
equity and sustainability. A breakdown of the global net anthropogenic CO2 emissions into the 
contributions in terms of CO2 emissions from fossil fuel and industry, agriculture, forestry and other 
land use (AFOLU), and bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) is shown. AFOLU 
estimates reported here are not necessarily comparable with countries’ estimates. Further 
characteristics for each of these pathways are listed below each pathway. These pathways illustrate 
relative global differences in mitigation strategies, but do not represent central estimates, national 
strategies, and do not indicate requirements. For comparison, the right-most column shows the 
interquartile ranges across pathways with no or limited overshoot of 1.5°C. Pathways P1, P2, P3 
and P4, correspond to the LED, S1, S2, and S5 pathways assessed in Chapter 2. (Figure SPM.3a) 
{2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.5.3, Figure 2.5, Figure 2.6, Figure 2.9, Figure 
2.10, Figure 2.11, Figure 2.14, Figure 2.15, Figure 2.16, Figure 2.17, Figure 2.24, Figure 2.25, 
Table 2.4, Table 2.6, Table 2.7, Table 2.9, Table 4.1}  
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C2. Pathways limiting global warming to 1.5°C with no or limited overshoot would require 
rapid and far-reaching transitions in energy, land, urban and infrastructure (including 
transport and buildings), and industrial systems (high confidence). These systems transitions 
are unprecedented in terms of scale, but not necessarily in terms of speed, and imply deep 
emissions reductions in all sectors, a wide portfolio of mitigation options and a significant 
upscaling of investments in those options (medium confidence). {2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5} 
 
C2.1. Pathways that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot show system 
changes that are more rapid and pronounced over the next two decades than in 2°C pathways (high 
confidence). The rates of system changes associated with limiting global warming to 1.5°C with no 
or limited overshoot have occurred in the past within specific sectors, technologies and spatial 
contexts, but there is no documented historic precedent for their scale (medium confidence). {2.3.3, 
2.3.4, 2.4, 2.5, 4.2.1, 4.2.2, Cross-Chapter Box 11 in Chapter 4}  
 
C2.2. In energy systems, modelled global pathways (considered in the literature) limiting global 
warming to 1.5°C with no or limited overshoot (for more details see Figure SPM.3b), generally 
meet energy service demand with lower energy use, including through enhanced energy efficiency, 
and show faster electrification of energy end use compared to 2°C (high confidence). In 1.5°C 
pathways with no or limited overshoot, low-emission energy sources are projected to have a higher 
share, compared with 2°C pathways, particularly before 2050 (high confidence). In 1.5°C pathways 
with no or limited overshoot, renewables are projected to supply 70–85% (interquartile range) of 
electricity in 2050 (high confidence). In electricity generation, shares of nuclear and fossil fuels 
with carbon dioxide capture and storage (CCS) are modelled to increase in most 1.5°C pathways 
with no or limited overshoot. In modelled 1.5°C pathways with limited or no overshoot, the use of 
CCS would allow the electricity generation share of gas to be approximately 8% (3–11% 
interquartile range) of global electricity in 2050, while the use of coal shows a steep reduction in all 
pathways and would be reduced to close to 0% (0–2%) of electricity (high confidence). While 
acknowledging the challenges, and differences between the options and national circumstances, 
political, economic, social and technical feasibility of solar energy, wind energy and electricity 
storage technologies have substantially improved over the past few years (high confidence). These 
improvements signal a potential system transition in electricity generation (Figure SPM.3b) {2.4.1, 
2.4.2, Figure 2.1, Table 2.6, Table 2.7, Cross-Chapter Box 6 in Chapter 3, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.2} 
 
C2.3. CO2 emissions from industry in pathways limiting global warming to 1.5°C with no or 
limited overshoot are projected to be about 75–90% (interquartile range) lower in 2050 relative to 
2010, as compared to 50–80% for global warming of 2oC (medium confidence). Such reductions can 
be achieved through combinations of new and existing technologies and practices, including 
electrification, hydrogen, sustainable bio-based feedstocks, product substitution, and carbon 
capture, utilization and storage (CCUS). These options are technically proven at various scales but 
their large-scale deployment may be limited by economic, financial, human capacity and 
institutional constraints in specific contexts, and specific characteristics of large-scale industrial 
installations. In industry, emissions reductions by energy and process efficiency by themselves are 
insufficient for limiting warming to 1.5°C with no or limited overshoot (high confidence). {2.4.3, 
4.2.1, Table 4.1, Table 4.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.2} 
 
C2.4. The urban and infrastructure system transition consistent with limiting global warming to 
1.5°C with no or limited overshoot would imply, for example, changes in land and urban planning 
practices, as well as deeper emissions reductions in transport and buildings compared to pathways 
that limit global warming below 2°C (see 2.4.3; 4.3.3; 4.2.1) (medium confidence). Technical 
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measures and practices enabling deep emissions reductions include various energy efficiency 
options. In pathways limiting global warming to 1.5°C with no or limited overshoot, the electricity 
share of energy demand in buildings would be about 55–75% in 2050 compared to 50–70% in 2050 
for 2°C global warming (medium confidence). In the transport sector, the share of low-emission 
final energy would rise from less than 5% in 2020 to about 35–65% in 2050 compared to 25–45% 
for 2°C global warming (medium confidence). Economic, institutional and socio-cultural barriers 
may inhibit these urban and infrastructure system transitions, depending on national, regional and 
local circumstances, capabilities and the availability of capital (high confidence). {2.3.4, 2.4.3, 
4.2.1, Table 4.1, 4.3.3, 4.5.2}.  
 
C2.5. Transitions in global and regional land use are found in all pathways limiting global warming 
to 1.5°C with no or limited overshoot, but their scale depends on the pursued mitigation portfolio. 
Model pathways that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot project the 
conversion of 0.5–8 million km2 of pasture and 0–5 million km2 of non-pasture agricultural land for 
food and feed crops into 1–7 million km2 for energy crops and a 1 million km2 reduction to 10 
million km2 increase in forests by 2050 relative to 2010 (medium confidence).16 Land use transitions 
of similar magnitude can be observed in modelled 2°C pathways (medium confidence). Such large 
transitions pose profound challenges for sustainable management of the various demands on land 
for human settlements, food, livestock feed, fibre, bioenergy, carbon storage, biodiversity and other 
ecosystem services (high confidence). Mitigation options limiting the demand for land include 
sustainable intensification of land use practices, ecosystem restoration and changes towards less 
resource-intensive diets (high confidence). The implementation of land-based mitigation options 
would require overcoming socio-economic, institutional, technological, financing and 
environmental barriers that differ across regions (high confidence). {2.4.4, Figure 2.24, 4.3.2, 4.5.2, 
Cross-Chapter Box 7 in Chapter 3} 
 
C2.6 Total annual average energy-related mitigation investment for the period 2015 to 2050 in 
pathways limiting warming to 1.5°C is estimated to be around 900 billion USD2015 (range of 180 
billion to 1800 billion USD2015 across six models17). This corresponds to total annual average 
energy supply investments of 1600 to 3800 billion USD2015 and total annual average energy 
demand investments of 700 to 1000 billion USD2015 for the period 2015 to 2050, and an increase 
in total energy-related investments of about 12% (range of 3% to 23%) in 1.5°C pathways relative 
to 2°C pathways. Average annual investment in low-carbon energy technologies and energy 
efficiency are upscaled by roughly a factor of five (range of factor of 4 to 5) by 2050 compared to 
2015 (medium confidence). {2.5.2, Box 4.8, Figure 2.27} 
 
C2.7. Modelled pathways limiting global warming to 1.5°C with no or limited overshoot project a 
wide range of global average discounted marginal abatement costs over the 21st century. They are 
roughly 3-4 times higher than in pathways limiting global warming to below 2°C (high confidence). 
The economic literature distinguishes marginal abatement costs from total mitigation costs in the 
economy. The literature on total mitigation costs of 1.5°C mitigation pathways is limited and was 
not assessed in this report. Knowledge gaps remain in the integrated assessment of the economy 
wide costs and benefits of mitigation in line with pathways limiting warming to 1.5°C. {2.5.2; 2.6; 
Figure 2.26} 
                                                
 
 
16 The projected land use changes presented are not deployed to their upper limits simultaneously in a single pathway. 
 
17 Including two pathways limiting warming to 1.5°C with no or limited overshoot and four pathways with high overshoot. 



Approved SPM – copyedit pending  IPCC SR1.5 
 
 
 

 SPM-23 Total pages: 33 
 
 

 
C3. All pathways that limit global warming to 1.5°C with limited or no overshoot project the 
use of carbon dioxide removal (CDR) on the order of 100–1000 GtCO2 over the 21st century. 
CDR would be used to compensate for residual emissions and, in most cases, achieve net 
negative emissions to return global warming to 1.5°C following a peak (high confidence). CDR 
deployment of several hundreds of GtCO2 is subject to multiple feasibility and sustainability 
constraints (high confidence). Significant near-term emissions reductions and measures to 
lower energy and land demand can limit CDR deployment to a few hundred GtCO2 without 
reliance on bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) (high confidence). {2.3, 2.4, 
3.6.2, 4.3, 5.4}   
 
C3.1. Existing and potential CDR measures include afforestation and reforestation, land 
restoration and soil carbon sequestration, BECCS, direct air carbon capture and storage (DACCS), 
enhanced weathering and ocean alkalinization. These differ widely in terms of maturity, potentials, 
costs, risks, co-benefits and trade-offs (high confidence). To date, only a few published pathways 
include CDR measures other than afforestation and BECCS. {2.3.4, 3.6.2, 4.3.2, 4.3.7} 
 
C3.2. In pathways limiting global warming to 1.5°C with limited or no overshoot, BECCS 
deployment is projected to range from 0–1, 0–8, and 0–16 GtCO2 yr-1 in 2030, 2050, and 2100, 
respectively, while agriculture, forestry and land-use (AFOLU) related CDR measures are projected 
to remove 0–5, 1–11, and 1–5 GtCO2 yr-1 in these years (medium confidence). The upper end of 
these deployment ranges by mid-century exceeds the BECCS potential of up to 5 GtCO2 yr-1 and 
afforestation potential of up to 3.6 GtCO2 yr-1 assessed based on recent literature (medium 
confidence). Some pathways avoid BECCS deployment completely through demand-side measures 
and greater reliance on AFOLU-related CDR measures (medium confidence). The use of bioenergy 
can be as high or even higher when BECCS is excluded compared to when it is included due to its 
potential for replacing fossil fuels across sectors (high confidence). (Figure SPM.3b) {2.3.3, 2.3.4, 
2.4.2, 3.6.2, 4.3.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.7, 4.4.3, Table 2.4} 
 
C3.3. Pathways that overshoot 1.5°C of global warming rely on CDR exceeding residual CO2 
emissions later in the century to return to below 1.5°C by 2100, with larger overshoots requiring 
greater amounts of CDR (Figure SPM.3b). (high confidence). Limitations on the speed, scale, and 
societal acceptability of CDR deployment hence determine the ability to return global warming to 
below 1.5°C following an overshoot. Carbon cycle and climate system understanding is still limited 
about the effectiveness of net negative emissions to reduce temperatures after they peak (high 
confidence). {2.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.6, 4.3.7, 4.5.2, Table 4.11} 
 
C3.4. Most current and potential CDR measures could have significant impacts on land, energy, 
water, or nutrients if deployed at large scale (high confidence). Afforestation and bioenergy may 
compete with other land uses and may have significant impacts on agricultural and food systems, 
biodiversity and other ecosystem functions and services (high confidence). Effective governance is 
needed to limit such trade-offs and ensure permanence of carbon removal in terrestrial, geological 
and ocean reservoirs (high confidence). Feasibility and sustainability of CDR use could be enhanced 
by a portfolio of options deployed at substantial, but lesser scales, rather than a single option at very 
large scale (high confidence). (Figure SPM.3b). {2.3.4, 2.4.4, 2.5.3, 2.6, 3.6.2, 4.3.2, 4.3.7, 4.5.2, 
5.4.1, 5.4.2; Cross-Chapter Boxes 7 and 8 in Chapter 3, Table 4.11, Table 5.3, Figure 5.3} 
 
C3.5. Some AFOLU-related CDR measures such as restoration of natural ecosystems and soil 
carbon sequestration could provide co-benefits such as improved biodiversity, soil quality, and local 
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food security. If deployed at large scale, they would require governance systems enabling 
sustainable land management to conserve and protect land carbon stocks and other ecosystem 
functions and services (medium confidence). (Figure SPM.4) {2.3.3, 2.3.4, 2.4.2, 2.4.4, 3.6.2, 5.4.1, 
Cross-Chapter Boxes 3 in Chapter 1 and 7 in Chapter 3, 4.3.2, 4.3.7, 4.4.1, 4.5.2, Table 2.4} 
 
D. Strengthening the Global Response in the Context of Sustainable Development and Efforts 

to Eradicate Poverty 
 
D1. Estimates of the global emissions outcome of current nationally stated mitigation 
ambitions as submitted under the Paris Agreement would lead to global greenhouse gas 
emissions18 in 2030 of 52–58 GtCO2eq yr-1 (medium confidence). Pathways reflecting these 
ambitions would not limit global warming to 1.5°C, even if supplemented by very challenging 
increases in the scale and ambition of emissions reductions after 2030 (high confidence). 
Avoiding overshoot and reliance on future large-scale deployment of carbon dioxide removal 
(CDR) can only be achieved if global CO2 emissions start to decline well before 2030 (high 
confidence). {1.2, 2.3, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, Cross-Chapter Box 11 in Chapter 4}  
 
D1.1. Pathways that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot show clear 
emission reductions by 2030 (high confidence). All but one show a decline in global greenhouse gas 
emissions to below 35 GtCO2eq yr-1 in 2030, and half of available pathways fall within the 25–30 
GtCO2eq yr-1 range (interquartile range), a 40–50% reduction from 2010 levels (high confidence). 
Pathways reflecting current nationally stated mitigation ambition until 2030 are broadly consistent 
with cost-effective pathways that result in a global warming of about 3°C by 2100, with warming 
continuing afterwards (medium confidence). {2.3.3, 2.3.5, Cross-Chapter Box 11 in Chapter 4, 
5.5.3.2} 
 
D1.2. Overshoot trajectories result in higher impacts and associated challenges compared to 
pathways that limit global warming to 1.5°C with no or limited overshoot (high confidence). 
Reversing warming after an overshoot of 0.2°C or larger during this century would require 
upscaling and deployment of CDR at rates and volumes that might not be achievable given 
considerable implementation challenges (medium confidence). {1.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.1, 3.3, 4.3.7, 
Cross-Chapter Box 8 in Chapter 3, Cross-Chapter Box 11 in Chapter 4} 
 
D1.3. The lower the emissions in 2030, the lower the challenge in limiting global warming to 1.5°C 
after 2030 with no or limited overshoot (high confidence). The challenges from delayed actions to 
reduce greenhouse gas emissions include the risk of cost escalation, lock-in in carbon-emitting 
infrastructure, stranded assets, and reduced flexibility in future response options in the medium to 
long-term (high confidence). These may increase uneven distributional impacts between countries at 
different stages of development (medium confidence). {2.3.5, 4.4.5, 5.4.2} 
 
D2. The avoided climate change impacts on sustainable development, eradication of poverty 
and reducing inequalities would be greater if global warming were limited to 1.5°C rather 
than 2°C, if mitigation and adaptation synergies are maximized while trade-offs are 
minimized (high confidence). {1.1, 1.4, 2.5, 3.3, 3.4, 5.2, Table 5.1} 
  

                                                
 
 
18 GHG emissions have been aggregated with 100-year GWP values as introduced in the IPCC Second Assessment Report 
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D2.1. Climate change impacts and responses are closely linked to sustainable development which 
balances social well-being, economic prosperity and environmental protection. The United Nations 
Sustainable Development Goals (SDGs), adopted in 2015, provide an established framework for 
assessing the links between global warming of 1.5°C or 2°C and development goals that include 
poverty eradication, reducing inequalities, and climate action (high confidence) {Cross-Chapter Box 
4 in Chapter 1, 1.4, 5.1} 
 
D2.2. The consideration of ethics and equity can help address the uneven distribution of adverse 
impacts associated with 1.5°C and higher levels of global warming, as well as those from mitigation 
and adaptation, particularly for poor and disadvantaged populations, in all societies (high 
confidence). {1.1.1, 1.1.2, 1.4.3, 2.5.3, 3.4.10, 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, Cross-Chapter Box 4 in Chapter 1, 
Cross-Chapter Boxes 6 and 8 in Chapter 3, and Cross-Chapter Box 12 in Chapter 5} 
 
D2.3. Mitigation and adaptation consistent with limiting global warming to 1.5°C are underpinned 
by enabling conditions, assessed in SR1.5 across the geophysical, environmental-ecological, 
technological, economic, socio-cultural and institutional dimensions of feasibility. Strengthened 
multi-level governance, institutional capacity, policy instruments, technological innovation and 
transfer and mobilization of finance, and changes in human behaviour and lifestyles are enabling 
conditions that enhance the feasibility of mitigation and adaptation options for 1.5°C consistent 
systems transitions. (high confidence) {1.4, Cross-Chapter Box 3 in Chapter 1, 4.4, 4.5, 5.6} 
 
D3. Adaptation options specific to national contexts, if carefully selected together with 
enabling conditions, will have benefits for sustainable development and poverty reduction 
with global warming of 1.5°C, although trade-offs are possible (high confidence). {1.4, 4.3, 4.5} 
 
D3.1. Adaptation options that reduce the vulnerability of human and natural systems have many 
synergies with sustainable development, if well managed, such as ensuring food and water security, 
reducing disaster risks, improving health conditions, maintaining ecosystem services and reducing 
poverty and inequality (high confidence). Increasing investment in physical and social infrastructure 
is a key enabling condition to enhance the resilience and the adaptive capacities of societies. These 
benefits can occur in most regions with adaptation to 1.5°C of global warming (high confidence). 
{1.4.3, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.5.3, 5.3.1, 5.3.2} 
 
D3.2. Adaptation to 1.5°C global warming can also result in trade–offs or maladaptations with 
adverse impacts for sustainable development. For example, if poorly designed or implemented, 
adaptation projects in a range of sectors can increase greenhouse gas emissions and water use, 
increase gender and social inequality, undermine health conditions, and encroach on natural 
ecosystems (high confidence). These trade-offs can be reduced by adaptations that include attention 
to poverty and sustainable development (high confidence). {4.3.2, 4.3.3, 4.5.4, 5.3.2; Cross-Chapter 
Boxes 6 and 7 in Chapter 3}  
 
D3.3. A mix of adaptation and mitigation options to limit global warming to 1.5°C, implemented in 
a participatory and integrated manner, can enable rapid, systemic transitions in urban and rural areas 
(high confidence). These are most effective when aligned with economic and sustainable 
development, and when local and regional governments and decision makers are supported by 
national governments (medium confidence) {4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2} 
 
D3.4. Adaptation options that also mitigate emissions can provide synergies and cost savings in 
most sectors and system transitions, such as when land management reduces emissions and disaster 
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risk, or when low carbon buildings are also designed for efficient cooling. Trade-offs between 
mitigation and adaptation, when limiting global warming to 1.5°C, such as when bioenergy crops, 
reforestation or afforestation encroach on land needed for agricultural adaptation, can undermine 
food security, livelihoods, ecosystem functions and services and other aspects of sustainable 
development. (high confidence) {3.4.3, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4} 
 
D4. Mitigation options consistent with 1.5°C pathways are associated with multiple synergies 
and trade-offs across the Sustainable Development Goals (SDGs). While the total number of 
possible synergies exceeds the number of trade-offs, their net effect will depend on the pace 
and magnitude of changes, the composition of the mitigation portfolio and the management of 
the transition. (high confidence) (Figure SPM.4) {2.5, 4.5, 5.4}  
 
D4.1. 1.5°C pathways have robust synergies particularly for the SDGs 3 (health), 7 (clean energy), 
11 (cities and communities), 12 (responsible consumption and production), and 14 (oceans) (very 
high confidence). Some 1.5°C pathways show potential trade-offs with mitigation for SDGs 1 
(poverty), 2 (hunger), 6 (water), and 7 (energy access), if not carefully managed (high confidence) 
(Figure SPM.4). {5.4.2; Figure 5.4, Cross-Chapter Boxes 7 and 8 in Chapter 3}   
 
D4.2. 1.5°C pathways that include low energy demand (e.g., see P1 in Figure SPM.3a and SPM.3b), 
low material consumption, and low GHG-intensive food consumption have the most pronounced 
synergies and the lowest number of trade-offs with respect to sustainable development and the 
SDGs (high confidence). Such pathways would reduce dependence on CDR. In modelled pathways 
sustainable development, eradicating poverty and reducing inequality can support limiting warming 
to 1.5◦C. (high confidence) (Figure SPM.3b, Figure SPM.4) {2.4.3, 2.5.1, 2.5.3, Figure 2.4, Figure 
2.28, 5.4.1, 5.4.2, Figure 5.4}  
 
D4.3. 1.5°C and 2°C modelled pathways often rely on the deployment of large-scale land-related 
measures like afforestation and bioenergy supply, which, if poorly managed, can compete with food 
production and hence raise food security concerns (high confidence). The impacts of carbon dioxide 
removal (CDR) options on SDGs depend on the type of options and the scale of deployment (high 
confidence). If poorly implemented, CDR options such as BECCS and AFOLU options would lead 
to trade-offs. Context-relevant design and implementation requires considering people’s needs, 
biodiversity, and other sustainable development dimensions (very high confidence). {Figure SPM.4, 
5.4.1.3, Cross-Chapter Box 7 in Chapter 3}  
 
D4.4. Mitigation consistent with 1.5°C pathways creates risks for sustainable development in 
regions with high dependency on fossil fuels for revenue and employment generation (high 
confidence). Policies that promote diversification of the economy and the energy sector can address 
the associated challenges (high confidence). {5.4.1.2, Box 5.2}  
 
D4.5. Redistributive policies across sectors and populations that shield the poor and vulnerable can 
resolve trade-offs for a range of SDGs, particularly hunger, poverty and energy access. Investment 
needs for such complementary policies are only a small fraction of the overall mitigation 
investments in 1.5°C pathways. (high confidence) {2.4.3, 5.4.2, Figure 5.5}  
 
  



Indicative linkages between mitigation options and sustainable 
development using SDGs (The linkages do not show costs and benefits)

Mitigation options deployed in each sector can be associated with potential positive effects (synergies) or 
negative effects (trade-offs) with the Sustainable Development Goals (SDGs). The degree to which this 
potential is realized will depend on the selected portfolio of mitigation options, mitigation policy design, 
and local circumstances and context. Particularly in the energy-demand sector, the potential for synergies is 
larger than for trade-offs. The bars group individually assessed options by level of confidence and take into 
account the relative strength of the assessed mitigation-SDG connections.
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Figure SPM.4: Potential synergies and trade-offs between the sectoral portfolio of climate change 
mitigation options and the Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs serve as an 
analytical framework for the assessment of the different sustainable development dimensions, 
which extend beyond the time frame of the 2030 SDG targets. The assessment is based on literature 
on mitigation options that are considered relevant for 1.5ºC. The assessed strength of the SDG 
interactions is based on the qualitative and quantitative assessment of individual mitigation options 
listed in Table 5.2. For each mitigation option, the strength of the SDG-connection as well as the 
associated confidence of the underlying literature (shades of green and red) was assessed. The 
strength of positive connections (synergies) and negative connections (trade-offs) across all 
individual options within a sector (see Table 5.2) are aggregated into sectoral potentials for the 
whole mitigation portfolio. The (white) areas outside the bars, which indicate no interactions, have 
low confidence due to the uncertainty and limited number of studies exploring indirect effects. The 
strength of the connection considers only the effect of mitigation and does not include benefits of 
avoided impacts. SDG 13 (climate action) is not listed because mitigation is being considered in 
terms of interactions with SDGs and not vice versa. The bars denote the strength of the connection, 
and do not consider the strength of the impact on the SDGs. The energy demand sector comprises 
behavioural responses, fuel switching and efficiency options in the transport, industry and building 
sector as well as carbon capture options in the industry sector. Options assessed in the energy 
supply sector comprise biomass and non-biomass renewables, nuclear, CCS with bio-energy, and 
CCS with fossil fuels. Options in the land sector comprise agricultural and forest options, 
sustainable diets & reduced food waste, soil sequestration, livestock & manure management, 
reduced deforestation, afforestation & reforestation, responsible sourcing. In addition to this figure, 
options in the ocean sector are discussed in the underlying report. {5.4, Table 5.2, Figure 5.2} 
 
Statement for knowledge gap: 
Information about the net impacts of mitigation on sustainable development in 1.5°C pathways is 
available only for a limited number of SDGs and mitigation options. Only a limited number of 
studies have assessed the benefits of avoided climate change impacts of 1.5°C pathways for the 
SDGs, and the co-effects of adaptation for mitigation and the SDGs. The assessment of the 
indicative mitigation potentials in Figure SPM.4 is a step further from AR5 towards a more 
comprehensive and integrated assessment in the future. 
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D5. Limiting the risks from global warming of 1.5°C in the context of sustainable 
development and poverty eradication implies system transitions that can be enabled by an 
increase of adaptation and mitigation investments, policy instruments, the acceleration of 
technological innovation and behaviour changes (high confidence). {2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 4.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 5.5, 5.6} 
 
D5.1. Directing finance towards investment in infrastructure for mitigation and adaptation could 
provide additional resources. This could involve the mobilization of private funds by institutional 
investors, asset managers and development or investment banks, as well as the provision of public 
funds. Government policies that lower the risk of low-emission and adaptation investments can 
facilitate the mobilization of private funds and enhance the effectiveness of other public policies. 
Studies indicate a number of challenges including access to finance and mobilisation of funds (high 
confidence) {2.5.2, 4.4.5} 
 
D5.2. Adaptation finance consistent with global warming of 1.5°C is difficult to quantify and 
compare with 2°C. Knowledge gaps include insufficient data to calculate specific climate 
resilience-enhancing investments, from the provision of currently underinvested basic 
infrastructure. Estimates of the costs of adaptation might be lower at global warming of 1.5°C than 
for 2°C. Adaptation needs have typically been supported by public sector sources such as national 
and subnational government budgets, and in developing countries together with support from 
development assistance, multilateral development banks, and UNFCCC channels (medium 
confidence). More recently there is a growing understanding of the scale and increase in NGO and 
private funding in some regions (medium confidence). Barriers include the scale of adaptation 
financing, limited capacity and access to adaptation finance (medium confidence).{4.4.5, 4.6} 
 
D5.3. Global model pathways limiting global warming to 1.5°C are projected to involve the annual 
average investment needs in the energy system of around 2.4 trillion USD2010 between 2016 and 
2035 representing about 2.5% of the world GDP (medium confidence). {2.5.2, 4.4.5, Box 4.8} 
 
D5.4. Policy tools can help mobilise incremental resources, including through shifting global 
investments and savings and through market and non-market based instruments as well as 
accompanying measures to secure the equity of the transition, acknowledging the challenges  
related with implementation including those of energy costs, depreciation of assets and impacts on 
international competition, and utilizing the opportunities to maximize co-benefits (high confidence) 
{1.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.1, 2.5.2, Cross-Chapter Box 8 in Chapter 3 and 11 in Chapter 4, 4.4.5, 
5.5.2} 
 
D5.5. The systems transitions consistent with adapting to and limiting global warming to 1.5°C 
include the widespread adoption of new and possibly disruptive technologies and practices and 
enhanced climate-driven innovation. These imply enhanced technological innovation capabilities, 
including in industry and finance. Both national innovation policies and international cooperation 
can contribute to the development, commercialization and widespread adoption of mitigation and 
adaptation technologies. Innovation policies may be more effective when they combine public 
support for research and development with policy mixes that provide incentives for technology 
diffusion. (high confidence) {4.4.4, 4.4.5}.   
 
D5.6. Education, information, and community approaches, including those that are informed by 
Indigenous knowledge and local knowledge, can accelerate the wide scale behaviour changes 
consistent with adapting to and limiting global warming to 1.5°C. These approaches are more 
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effective when combined with other policies and tailored to the motivations, capabilities, and 
resources of specific actors and contexts (high confidence). Public acceptability can enable or 
inhibit the implementation of policies and measures to limit global warming to 1.5°C and to adapt 
to the consequences. Public acceptability depends on the individual’s evaluation of expected policy 
consequences, the perceived fairness of the distribution of these consequences, and perceived 
fairness of decision procedures (high confidence). {1.1, 1.5, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, Box 4.3, 5.5.3, 
5.6.5}  
 
D6. Sustainable development supports, and often enables, the fundamental societal and 
systems transitions and transformations that help limit global warming to 1.5°C. Such 
changes facilitate the pursuit of climate-resilient development pathways that achieve 
ambitious mitigation and adaptation in conjunction with poverty eradication and efforts to 
reduce inequalities (high confidence). {Box 1.1, 1.4.3, Figure 5.1, 5.5.3, Box 5.3}  
 
D6.1. Social justice and equity are core aspects of climate-resilient development pathways that aim 
to limit global warming to 1.5°C as they address challenges and inevitable trade-offs, widen 
opportunities, and ensure that options, visions, and values are deliberated, between and within 
countries and communities, without making the poor and disadvantaged worse off (high 
confidence). {5.5.2, 5.5.3, Box 5.3, Figure 5.1, Figure 5.6, Cross-Chapter Boxes 12 and 13 in 
Chapter 5} 
 
D6.2. The potential for climate-resilient development pathways differs between and within regions 
and nations, due to different development contexts and systemic vulnerabilities (very high 
confidence). Efforts along such pathways to date have been limited (medium confidence) and 
enhanced efforts would involve strengthened and timely action from all countries and non-state 
actors (high confidence). {5.5.1, 5.5.3, Figure 5.1} 
 
D6.3. Pathways that are consistent with sustainable development show fewer mitigation and 
adaptation challenges and are associated with lower mitigation costs. The large majority of 
modelling studies could not construct pathways characterized by lack of international cooperation, 
inequality and poverty that were able to limit global warming to 1.5°C. (high confidence) {2.3.1, 
2.5.3, 5.5.2} 
 
D7. Strengthening the capacities for climate action of national and sub-national authorities, 
civil society, the private sector, indigenous peoples and local communities can support the 
implementation of ambitious actions implied by limiting global warming to 1.5°C (high 
confidence). International cooperation can provide an enabling environment for this to be 
achieved in all countries and for all people, in the context of sustainable development. 
International cooperation is a critical enabler for developing countries and vulnerable regions 
(high confidence). {1.4, 2.3, 2.5, 4.2, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5, Box 4.1, Box 4.2, Box 4.7, Box 
5.3, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, Cross-Chapter Box 13 in Chapter 5} 
 
D7.1. Partnerships involving non-state public and private actors, institutional investors, the banking 
system, civil society and scientific institutions would facilitate actions and responses consistent with 
limiting global warming to 1.5°C (very high confidence). {1.4, 4.4.1, 4.2.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.5.3, 5.4.1, 
5.6.2, Box 5.3}. 
 
D7.2. Cooperation on strengthened accountable multilevel governance that includes non-state actors 
such as industry, civil society and scientific institutions, coordinated sectoral and cross-sectoral 
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policies at various governance levels, gender-sensitive policies, finance including innovative 
financing and cooperation on technology development and transfer can ensure participation, 
transparency, capacity building, and learning among different players (high confidence). {2.5.2, 
4.2.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.3, Cross-Chapter Box 9 in Chapter 4, 5.3.1, 4.4.5, 5.5.3, Cross-
Chapter Box 13 in Chapter 5, 5.6.1, 5.6.3} 
 
D7.3. International cooperation is a critical enabler for developing countries and vulnerable regions 
to strengthen their action for the implementation of 1.5°C-consistent climate responses, including 
through enhancing access to finance and technology and enhancing domestic capacities, taking into 
account national and local circumstances and needs (high confidence). {2.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 
4.4.5, 5.4.1 5.5.3, 5.6.1, Box 4.1, Box 4.2, Box 4.7}. 
 
D7.4. Collective efforts at all levels, in ways that reflect different circumstances and capabilities, in 
the pursuit of limiting global warming to 1.5oC, taking into account equity as well as effectiveness, 
can facilitate strengthening the global response to climate change, achieving sustainable 
development and eradicating poverty (high confidence). {1.4.2, 2.3.1, 2.5.2, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3} 
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Box SPM 1: Core Concepts Central to this Special Report  
 
Global mean surface temperature (GMST): Estimated global average of near-surface air 
temperatures over land and sea-ice, and sea surface temperatures over ice-free ocean regions, with 
changes normally expressed as departures from a value over a specified reference period. 
When estimating changes in GMST, near-surface air temperature over both land and oceans are also 
used.19{1.2.1.1}  
 
Pre-industrial: The multi-century period prior to the onset of large-scale industrial activity around 
1750. The reference period 1850–1900 is used to approximate pre-industrial GMST. {1.2.1.2}  
 
Global warming: The estimated increase in GMST averaged over a 30-year period, or the 30-year 
period centered on a particular year or decade, expressed relative to pre-industrial levels unless 
otherwise specified. For 30-year periods that span past and future years, the current multi-decadal 
warming trend is assumed to continue. {1.2.1} 
 
Net zero CO2 emissions: Net-zero carbon dioxide (CO2) emissions are achieved when anthropogenic 
CO2 emissions are balanced globally by anthropogenic CO2 removals over a specified period.  
 
Carbon dioxide removal (CDR): Anthropogenic activities removing CO2 from the atmosphere 
and durably storing it in geological, terrestrial, or ocean reservoirs, or in products. It includes 
existing and potential anthropogenic enhancement of biological or geochemical sinks and direct air 
capture and storage, but excludes natural CO2 uptake not directly caused by human activities. 
 
Total carbon budget: Estimated cumulative net global anthropogenic CO2 emissions from the 
preindustrial period to the time that anthropogenic CO2 emissions reach net zero that would result, at 
some probability, in limiting global warming to a given level, accounting for the impact of other 
anthropogenic emissions. {2.2.2}  
 
Remaining carbon budget: Estimated cumulative net global anthropogenic CO2 emissions from a 
given start date to the time that anthropogenic CO2 emissions reach net zero that would result, at some 
probability, in limiting global warming to a given level, accounting for the impact of other 
anthropogenic emissions. {2.2.2} 
 
Temperature overshoot: The temporary exceedance of a specified level of global warming.  
 
Emission pathways: In this Summary for Policymakers, the modelled trajectories of global 
anthropogenic emissions over the 21st century are termed emission pathways. Emission pathways 
are classified by their temperature trajectory over the 21st century: pathways giving at least 50% 
probability based on current knowledge of limiting global warming to below 1.5°C are classified as 
‘no overshoot’; those limiting warming to below 1.6°C and returning to 1.5°C by 2100 are 
classified as ‘1.5°C limited-overshoot’; while those exceeding 1.6°C but still returning to 1.5°C by 
2100 are classified as ‘higher-overshoot’. 
 

                                                
 
 
19 Past IPCC reports, reflecting the literature, have used a variety of approximately equivalent metrics of GMST change. 
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Impacts: Effects of climate change on human and natural systems. Impacts can have beneficial or 
adverse outcomes for livelihoods, health and well-being, ecosystems and species, services, 
infrastructure, and economic, social and cultural assets. 
 
Risk: The potential for adverse consequences from a climate-related hazard for human and 
natural systems, resulting from the interactions between the hazard and the vulnerability and 
exposure of the affected system. Risk integrates the likelihood of exposure to a hazard and the 
magnitude of its impact. Risk also can describe the potential for adverse consequences of adaptation 
or mitigation responses to climate change.  
 
Climate-resilient development pathways (CRDPs): Trajectories that strengthen sustainable 
development at multiple scales and efforts to eradicate poverty through equitable societal and 
systems transitions and transformations while reducing the threat of climate change through 
ambitious mitigation, adaptation, and climate resilience. 
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 Frequently Asked Questions 

The 2020 global sulphur limit  

 

 

 
For ships operating outside designated Emission Control Areas, IMO has set a limit for 
sulphur in fuel oil used on board ships of 0.50% m/m (mass by mass) from 1 January 
2020. This will significantly reduce the amount of sulphur oxide emanating from ships 
and should have major health and environmental benefits for the world, particularly for 
populations living close to ports and coasts. 
 
 

 When did IMO adopt regulations to control air pollution form ships? 
 
IMO has been working to reduce harmful impacts of shipping on the environment since the 
1960s. Annex VI to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
(MARPOL Convention) was adopted in 1997, to address air pollution from shipping.   
 
The regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships (Annex VI) seek to control 
airborne emissions from ships (sulphur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), ozone depleting 
substances (ODS), volatile organic compounds (VOC) and shipboard incineration) and their 
contribution to local and global air pollution, human health issues and environmental problems.  
 
Annex VI entered into force on 19 May 2005 and a revised Annex VI with significantly 
strengthened requirements was adopted in October 2008. These regulations entered into force 
on 1 July 2010.  
 
The regulations to reduce sulphur oxide emissions introduced a global limit for sulphur content 
of ships’ fuel oil, with tighter restrictions in designated emission control areas.  
 
Since 2010, further amendments to Annex VI have been adopted, including amendments to 
introduce further Emission Control Areas. Energy efficiency requirements entered into force in 
2013.  
 
 

 What are the limits on sulphur in the regulations?  
 
Until 31 December 2019, for ships operating outside Emission Control Areas, the limit for 
sulphur content of ships’ fuel oil is 3.50% m/m (mass by mass).  
 
The 0.50% m/m limit will apply on and after 1 January 2020.  
 

 

 Can this date be changed?  
 
The date is set in the MARPOL treaty. So it can only be changed by an amendment to the 
MARPOL Annex VI. This would require a proposal for an amendment to be put forward by a 
Member State that is a Party to Annex VI, that proposal then circulated and finally adopted by 
MEPC. An amendment to MARPOL is required to be circulated for a minimum of six months 
prior to adoption and then can only enter into force a minimum of 16 months after adoption. 
 



Given that Parties to MARPOL Annex VI decided in October 2016 to implement the 2020 date, 
it is not anticipated that such a proposal would be forthcoming. 
 
 

 So can there be a delay in implementation?  
 
No, legally, there can be no change in the 1 January 2020 implementation date, as it is too late 
now to amend the date and for any revised date to enter into force before 1 January 2020.   
 
However, IMO Member States will work in the relevant IMO technical bodies to address any 
issues that might arise with regards to ensuring consistent implementation.  
 
 

 When was the date of 1 January 2020 decided?  
 
The date of 1 January 2020 was set in the regulations adopted in 2008. However, a provision 
was adopted, requiring IMO to review the availability of low sulphur fuel oil for use by ships, to 
help Member States determine whether the new lower global cap on sulphur emissions from 
international shipping shall come into effect on 1 January 2020 or be deferred until 1 January 
2025. The "Assessment of fuel oil availability" study can be downloaded here. 
 
IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC 70), in October 2016, decided that 
the 0.50% limit shall apply from 1 January 2020.   
 
 

 What will the new limit mean for ships?   
 
Under the new sulphur limit, ships will have to use fuel oil on board with a sulphur content of 
no more than 0.50% m/m, against the current limit of 3.50%, which has been in effect since  
1 January 2012.   
 
The interpretation of “fuel oil used on board” includes use in main and auxiliary engines and 
boilers.  
 
Exemptions are provided for situations involving the safety of the ship or saving life at sea, or 
if a ship or its equipment is damaged.  
 
Another exemption allows for a ship to conduct trials for the development of ship emission 
reduction and control technologies and engine design programmes. This would require a 
special permit from the Administration(s) (flag State(s)).  
 
 

 How can ships meet lower sulphur emission standards? 
 
Ships can meet the requirement by using low-sulphur compliant fuel oil.  
 
An increasing number of ships are also using gas as a fuel as when ignited it leads to negligible 
sulphur oxide emissions. This has been recognised in the development by IMO of the 
International Code for Ships using Gases and other Low Flashpoint Fuels (the IGF Code), 
which was adopted in 2015.  Another alternative fuel is methanol which is being used on some 
short sea services.  
 
Ships may also meet the SOx emission requirements by using approved equivalent methods, 
such as exhaust gas cleaning systems or “scrubbers”, which “clean” the emissions before they 
are released into the atmosphere. In this case, the equivalent arrangement must be approved 
by the ship’s Administration (the flag State).  

http://www.imo.org/en/OurWork/Documents/MEPC%2070-INF.6%20-%20Assessment%20of%20fuel%20oil%20availability.pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/MEPC-70-2020sulphur.aspx
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 What controls will there be once the new global cap takes effect?  
 
Ships taking on fuel oil for use on board must obtain a bunker delivery note, which states the 
sulphur content of the fuel oil supplied. Samples may be taken for verification.  
 
Ships must be issued with an International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate by their 
Flag State. This certificate includes a section stating that the ship uses fuel oil with a sulphur 
content that does not exceed the applicable limit value as documented by bunker delivery 
notes or uses an approved equivalent arrangement. 
 
Port and coastal States can use port State control to verify that the ship is compliant. They 
could also use surveillance, for example air surveillance to assess smoke plumes, and other 
techniques to identify potential violations. 
 
 

 What sanctions will there be for not complying?  
 
Sanctions are established by individual Parties to MARPOL, as flag and port States. IMO does 
not set fines of sanctions - it is down to the individual State Party. 
 
 

 What additional measures may be developed to promote consistent 
implementation? 

 
Implementation is the remit and responsibility of the Administrations (flag States and 
port/coastal States). Ensuring the consistent and effective implementation of the 2020 0.50% 
m/m sulphur limit is a high priority.  
 
IMO’S Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) has prepared a list of 
items to be considered in order to achieve the environmental benefits sought through 
regulation 14, which regulates emissions of sulphur oxides (SOx) in MARPOL Annex VI. The 
scope of the work, proposed to be completed during PPR sessions in 2018 and 2019 is outlined 
here.   
 
MEPC 71 (July 2017) agreed the scope of work needed and instructed the PPR Sub-
Committee to explore what actions may be taken to ensure consistent implementation of the 
0.50% m/m sulphur limit for fuel oil used by ships operating outside designated SOX Emission 
Control Areas and/or not making use of equivalent means such as exhaust gas cleaning 
systems; as well as actions that may facilitate the implementation of effective policies by IMO 
Member States. 
 
To ensure this vital work is completed by 2020, an intersessional working group meeting will 
be held in the second half of 2018.  
 
 

 What kind of measures could be developed to support the implementation of the 
0.50% sulphur limit?  

 
This will be for the IMO Member States to decide, through the work in the PPR Sub-Committee, 
which in turn will report to the MEPC.   
 
Some elements for consideration include developing a draft standard format (a standardized 
system) for reporting fuel oil non-availability that may be used to provide evidence if a ship is 
unable to obtain compliant fuel oil; and developing guidance, as appropriate, that may assist 
Member States and stakeholders in assessing the sulphur content of fuel oil delivered for use 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/PPR/Pages/PPR-4th-Session-(global-sulphur-limit-implementation).aspx


on board ship, based on the consideration of mechanisms to encourage verification that fuels 
supplied to ships meet the specified sulphur limit as stated on the bunker delivery note.  
Member States - as well as NGOS in consultative status – are encouraged to submit relevant 
proposals and information to PPR and to the intersessional working group meeting.  
 
 

 What is IMO doing to ensure fuel oil availability?  
 
Implementation is the responsibility of the Member States who are contracting Parties to 
MARPOL Annex VI. The decision by MEPC in October 2016 to affirm the effective date of 1 
January 2020 (more than three years before entry into effect of the 0.50% limit) is intended, 
in part, to provide sufficient time for Member States and industry to prepare for the new 
requirement,   
 
Regulation 18 of MARPOL Annex VI covers both fuel oil availability and quality.   
 
On fuel oil availability, the regulation requires each Party to “take all reasonable steps to 
promote the availability of fuel oils which comply with this Annex and inform the Organization 
of the availability of compliant fuel oils in its ports and terminals”. Parties are also required to 
notify IMO when a ship has presented evidence of the non-availability of compliant fuel oil.  
 
Notifications received where there has been evidence of non-availability of compliant fuel oil 
are available on the IMO Global Integrated Shipping Information System (GISIS) Module 
(public users can register for free to access this module):  
https://gisis.imo.org/Public/MARPOL6/Notifications.aspx?Reg=18.2.5. 
 
 

 What is IMO doing to ensure fuel oil quality? 
 
Implementation and monitoring falls to Parties to MARPOL Annex VI. MARPOL Annex VI 
regulation 18.3 specifies the requirements in terms of fuel oil quality, for fuel oil for combustion 
purposes delivered to and used on board ships.  
 
Notifications received where fuel oil suppliers have failed to meet the requirements are 
available to view on GISIS:  
https://gisis.imo.org/Public/MARPOL6/Notifications.aspx?Reg=18.9.6  
 
IMO is developing guidance on best practice for fuel oil purchasers/users and draft best 
practices for Member States/coastal States.  
 
The former will be intended to assist fuel oil purchasers/users in assuring the quality of fuel oil 
delivered to and used on board ships, with respect to both compliance with the MARPOL 
requirements and the safe and efficient operation of the ship. The guidance will pertain to 
aspects of the fuel oil purchase up to the loading of the purchased fuel oil on board. 
 
The best practice guidance for Member States/coastal States will be aimed at assisting 
Member States in carrying out their responsibilities under MARPOL Annex VI, to ensure 
effective implementation and enforcement of statutory requirements of that Annex, with 
regards to the sulphur content of fuel oil delivered for use by ships.  
 
The draft best practice for fuel oil purchasers/users are expected to be considered at MEPC 
72 (April 2018) and the draft best practice for Member States/coastal States will be considered 
at MEPC 73 (October 2018).  Both sets of best practice guidance are aimed at assisting in the 
effective implementation of the Annex VI regulation on fuel oil quality.  
 
 

http://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/NGOsInConsultativeStatus.aspx
https://gisis.imo.org/Public/MARPOL6/Notifications.aspx?Reg=18.2.5
https://gisis.imo.org/Public/MARPOL6/Notifications.aspx?Reg=18.9.6
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 What is the current average sulphur content of fuel oil used on ships?  
 
IMO monitors the sulphur content of fuel oil used on ships globally. Samples are taken of 
residual fuel oil – the “heavy” fuel oil commonly used on ships – as well as distillate fuel oil 
(“light”, low sulphur fuel oil, which is more commonly used in emission control areas which 
have stricter limits on sulphur emissions).  
 
The latest figures showed that the yearly average sulphur content of the residual fuel oils tested 
in 2016 was 2.58%. The worldwide average sulphur content for distillate fuel in 2016 was 
0.08%.  
 
 

 Have there been any studies into the feasibility of using LNG as fuel oil?  
 

Yes, IMO has commissioned and published studies on the feasibility and use of LNG as a 
fuel for shipping (2016). The publication includes a feasibility study on the use of LNG as a 
fuel for international shipping in the North America ECA, a pilot study on the use of LNG as a 
fuel for a high speed passenger ship from the Port of Spain ferry terminal in Trinidad and 
Tobago and a feasibility study on LNG-fuelled short sea and coastal shipping in the wider 
Caribbean region. 
 
 

 What about the sulphur limit in Emission Control areas (ECAs)? 
 

Since 1 January 2015, the sulphur limit for fuel oil used by ships operating in Emission Control 
Areas (ECAs) designated by IMO for the control of sulphur oxides (SOX) has been 0.10% m/m.  
 
The ECAs established under MARPOL Annex VI for SOx are: the Baltic Sea area; the North 
Sea area; the North American area (covering designated coastal areas off the United States 
and Canada); and the United States Caribbean Sea area (waters around Puerto Rico and the 
United States Virgin Islands). 
 
 

 Where can I find out more about the sulphur regulations?  
 

Read more here.  
 

 

___________ 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/LNG%20Study.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/LNG%20Study.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-–-Regulation-14.aspx
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