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Ι. Ανανεώζιμες πηγές ενέργειας/ ενεργειακή αποδοηικόηηηα/ 

επενδύζεις για ηην κλιμαηική αλλαγή 

 Η μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τισ ειςαγωγζσ καυςίμων (φυςικοφ 
αερίου/πετρελαίου), θ χριςθ ποιοτικότερων και λιγότερο ρυπογόνων καυςίμων 
κίνθςθσ και θ προςζλκυςθ επενδφςεων ςτον τομζα των ΑΠΕ ςυνιςτοφν βαςικζσ 
προκλιςεισ για τον ενεργειακό τομζα Γεωργίασ.  Η θλεκτροπαραγωγι ςτθ Γεωργία 
βαςίηεται κυρίωσ ςε υδροθλεκτρικά φράγματα, τα οποία παράγουν το 75% τθσ 
ιςχφοσ τθσ χϊρασ. Εντοφτοισ, θ εγκατεςτθμζνθ ικανότθτα παραγωγισ 
υδροθλεκτρικισ ενζργειασ αντιπροςωπεφει μόνο ζνα ποςοςτό του υδροθλεκτρικοφ 
δυναμικοφ τθσ χϊρασ1.   

 Η ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ θλεκτροπαραγωγισ ςτα τζλθ του 2021, 
ανερχόταν ςε 4,5 GW (+0,5% ζναντι 2020) και περιλάμβανε 103 υδροθλεκτρικοφσ 
ςτακμοφσ (3,3 GW), 7 μονάδεσ παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ (thermal power 
plants 1,2 GW) και 1 αιολικό πάρκο (0,02 GW).  Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 
Γεωργιανοφ Υπουργείου Οικονομίασ, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ανά πθγι, 
το 2022 κα διαρκρωκεί ωσ εξισ:  

 Υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ: 10,6 τεραβατϊρεσ (+ 3,9% ζναντι του 2021).  

 Θερμοθλεκτρικοί ςτακμοί: 2,48 τεραβατϊρεσ (+ 4,2% ζναντι του 2021) 

 Ειςαγωγζσ: 2,38 τεραβατϊρεσ (+ 19%) 

 Μονάδεσ αιολικισ ενζργειασ: 85 εκατ. κιλοβατϊρεσ (+ 2%). 
 
 Η περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ παραμζνει 
προτεραιότθτα για τθ Γεωργία, όπωσ προβλζπεται και ςτο ςχζδιο μακροπρόκεςμθσ 
ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ χαμθλϊν εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου (Long-Term Low-
Emission Development Strategy), ϊςτε το μερίδιο παραγωγισ υδροθλεκτρικισ 
ενζργειασ να ανζλκει ςε τουλάχιςτον 85% τθσ οικιακισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ 150 MW θλεκτροπαραγωγισ από αιολικι 
ενζργεια ζωσ το 20302.   
 
 Το δεκαετζσ ςχζδιο ανάπτυξθσ δικτφου τθσ Γεωργίασ για τθν περίοδο 2020-
2030 επιδιϊκει να προςκζςει επιπλζον 1.300 MW παραγωγικισ ικανότθτασ από 
αιολικι ενζργεια και 500 MW από φωτοβολταϊκι ενζργεια ςτο μίγμα τθσ 
θλεκτροπαραγωγισ και ζωσ το 2030 οι εκνικοί δείκτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ (SDG) 
κζτουν ςτόχο 30% για το μερίδιο των ΑΠΕ ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ 
(θλεκτροπαραγωγι από υδροθλεκτρικι, γεωκερμικι, θλιακι πθγι, βιοκαφςιμα και 
απόβλθτα). 
 

                                                           

1
 Επί ηνπ παξόληνο αμηνπνηείηαη 22% από ηελ πιεπξά δπλακηθόηεηαο θαη 17% από πιεπξάο παξαγσγήο 

(Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηεο Γεσξγίαο, 2019). 
2
 United States Agency for International Development (2017), Enhancing Capacity for Low Emission 

Development Strategies (EC-LEDS) Clean Energy Program: Georgia’s Low Emission Development 

Strategy (LEDS), USAID, Washington DC, https://www.decisionwaregroup.com/assets/wi-172_2017-

09-14-georgia-s-low-emission-develdevelopment-strategy_eng.pdf. 

https://www.decisionwaregroup.com/assets/wi-172_2017-09-14-georgia-s-low-emission-develdevelopment-strategy_eng.pdf
https://www.decisionwaregroup.com/assets/wi-172_2017-09-14-georgia-s-low-emission-develdevelopment-strategy_eng.pdf
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 Η Γεωργία ζγινε ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθν Ενεργειακι Κοινότθτα τθν 1θ 
Ιουλίου 2017: Το ςχετικό Πρωτόκολλο προςχϊρθςθσ προβλζπει χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογισ κεντρικϊν μεταρρυκμίςεων ςτον ενεργειακό τομζα ςφμφωνα με τθ 
Συμφωνία Σφνδεςθσ ΕΕ-Γεωργίασ, ςτουσ τομείσ του θλεκτριςμοφ και τθν αγορά 
φυςικοφ αερίου, ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τισ ΑΠΕ κακϊσ και τα 
ςυναφι με τθν ενζργεια περιβαλλοντικά standard. Το Πρόγραμμα "EU4Energy" 
ενιςχφει τισ μεταρρυκμίςεισ ςτουσ ανωτζρω τομείσ.  
 
 Σφμφωνα με τθν Ενεργειακι Κοινότθτα, θ εναρμόνιςθ τθσ Γεωργίασ με το 
Ενωςιακό κεκτθμζνο ςτον τομζα των ΑΠΕ, βρίςκεται ςε πρϊιμο ςτάδιο. Στα τζλθ 
του 2019 θ Γεωργία ενζκρινε Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ανανεϊςιμθ Ενζργεια3. 
Το ςφςτθμα feed-in premium (FiP) τροποποιικθκε τον Ιανουάριο του 2021 ϊςτε να 
καλφψει τισ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ -πζραν των υδροθλεκτρικϊν- με 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφ μεγαλφτερθ από 5 MW.  
 
 Πζραν των 3.000 MW που παράγονται από μεγάλεσ μονάδεσ 
υδροθλεκτρικισ ενζργειασ και ςχεδόν 300 MW από τισ μικρζσ μονάδεσ 
υδροθλεκτρικισ ενζργειασ, 20,7 MW παράγονται από το αιολικό πάρκο ςτο Γκόρι 
και 4 MW φωτοβολταϊκά ςτισ ςτζγεσ που εντάςςονται ςτο ςφςτθμα του δικτφου 
μζτρθςθσ (net-metering).  

 Η Γεωργία ζχει κάνει μικρά βιματα ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
με τθν υιοκζτθςθ τθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ ςτα κτίρια4. Η Γεωργία ωσ μζλοσ τθσ Ενεργειακισ Κοινότθτασ οφείλει να 
εναρμονιςκεί  με το Ενωςιακό κεκτθμζνο και ςτον τομζα  τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ. Στθν φάςθ αυτι καλείται να υιοκετιςει δευτερογενι νομοκεςία κατ' 
εφαρμογι του βαςικοφ κεςμικοφ πλαιςίου που ιςχφει ςτθ χϊρα και ςυνίςταται:            
(i) ςτο νόμο περί ενεργειακισ απόδοςθσ,  (ii) ςτο νόμο περί ενεργειακισ απόδοςθσ 
ςτισ κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και  (iii) ςτον κανονιςμό ενεργειακισ ςιμανςθσ.  

 Επί του παρόντοσ, δεν υπάρχει εκνικό ταμείο για τθν ενεργειακι απόδοςθ, 
αλλά αναμζνεται θ ζναρξθ προγραμμάτων επιδοτιςεων κακϊσ και δανείων για τθν 
ενεργειακι απόδοςθ ςε κτίρια. Η ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςε επενδφςεισ 
ενεργειακισ απόδοςθσ προχποκζτει και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ αγοράσ 
εταιρειϊν ενεργειακϊν υπθρεςιϊν (ESCO market).  
 
 Προκειμζνου να επιτευχκεί ο εκνικόσ ςτόχοσ που ζχει κζςει θ Γεωργία για 
μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων κερμοκθπίου κατά 35% ζωσ το 2030, επιδιϊκεται και 
θ ενεργότερθ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα ςε περιβαλλοντικζσ επενδφςεισ.             
Εκ των βαςικϊν ζργων που κα ςυμβάλουν ςε μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων, 
ςυνιςτά το ζργο μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου ςτθν παραγωγι 

                                                           

3
 βι. ζρ. https://www.energy-community.org/implementation/Georgia/RE.html 

4 Energy Community Secretariat: Georgia Annual Implementation Report, November 2021 
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νιτρικοφ οξζοσ με χριςθ προθγμζνθσ τεχνολογίασ από τθ μονάδα παραγωγισ 
νιτρικϊν λιπαςμάτων Rustavi Αzoti5.  
 
 Στον τομζα τθσ χρθματοδότθςθσ κλιματικϊν επενδφςεων ζχουν γίνει 
οριςμζνα αξιόλογα βιματα:  
 
 (i) Η Κεντρικι Τράπεηα Γεωργίασ ζχει αναπτφξει το εγχϊριο πλαίςιο βιϊςιμθσ 
χρθματοδότθςθσ που εκτιμά τα κλιματικά ρίςκα ςτθν παροχι χρθματοδοτιςεων 
από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ τθσ χϊρασ. Στο πλαίςιο αυτό ζχει αναπτυχκεί ςχζδιο 
ταξινόμθςθσ των πράςινων ι βιϊςιμων δραςτθριοτιτων (sustainable taxonomy), το 
οποίο ζχει τεκεί ςε διαβοφλευςθ με τον ιδιωτικό τομζα, ϊςτε ςφντομα οι εμπορικζσ 
τράπεηεσ να μποροφν να διευρφνουν το χαρτοφυλάκιο  χρθματοοικονομικϊν τουσ 
προϊόντων για χρθματοδότθςθ κλιματικϊν επενδφςεων όπωσ διαχείριςθ 
αποβλιτων.  Σθμειωτζον, θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Γεωργίασ  ζχει εντακεί ςτο Δίκτυο 
Κεντρικϊν Τραπεηϊν για το Πράςινο Χρθματοπιςτωτικό Σφςτθμα (NGFS).  
 
 (ii) H χρθματοδοτικι διευκόλυνςθ τθσ EBRD για τθν Πράςινθ Οικονομία ςτθ 
Γεωργία (Green Economy Financing Facility/GEFF), παρζχει χρθματοδότθςθ και 
ςυμβουλζσ για επενδφςεισ ςε "πράςινεσ" τεχνολογίεσ ι για χρθματοδότθςθ 
περιβαλλοντικϊν ζργων ςτθν χϊρα6.  
   
 (ii) H Γ/εμπορικι τράπεηασ TBC Bank ζχει λάβει διαπίςτευςθ από το Πράςινο 
Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate Fund) και καταβάλλονται προςπάκειεσ ϊςτε και 
το Γεωργιανό Επενδυτικό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ενεργειακοφ Τομζα (Georgian Energy 
Development Fund)  να λάβει ανάλογθ διαπίςτευςθ.  
 
 Τον Ιανουάριο 2022, το Γ/Υπουργείο Οικονομικϊν, θ Γερμανικι Αναπτυξιακι 
Τράπεηα KfW, θ Υπθρεςία Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ τθσ Γαλλίασ (Agence Française 
de Développement) και θ Αντιπροςωπεία τθσ ΕΕ ςτθ Γεωργία, υπζγραψαν διλωςθ 
προκζςεων για διεκνι ςυνδρομι ςτθ ςυνεχιηόμενθ προϊκθςθ των 
μεταρρυκμίςεων Γεωργίασ προσ εναρμόνιςθ του Γ/κεςμικοφ πλαιςίου με τουσ 
κανόνεσ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ τθσ ΕΕ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ 
περιβαλλοντικισ προςταςίασ7. Τθν τελευταία τετραετία, ζχουν διατεκεί ςε τομείσ 
περιβάλλοντοσ και ενζργειασ 199 εκ. ευρϊ από τθν KfW, 355 εκ.ευρϊ από τθν ΑDF, 
και επιδότθςθ 8,44 εκ. ευρϊ από τθν ΕΕ ωσ τεχνικι βοικεια που υλοποιικθκε από 
KfW. 

 Το Γ/Υπουργείο Οικονομίασ και θ KfW, ζχουν υπογράψει διλωςθ 
προκζςεων για ζναρξθ μελζτθσ των προοπτικϊν ανάπτυξθσ πράςινου υδρογόνου 
ςτθ Γεωργία και τθν  αλάπηπμε ηνπ πξώηνπ ζπλαθνύο πηινηηθνύ έξγνπ ζηε ρώξα8. 

                                                           

5
 βι. ζρ. https://www.ebrd.com/news/2016/ebrd-supports-georgian-chemical-producer-rustavi-

azot.html 
6
 EBRD Green Economy Financing Facility in Georgia   

7
 βι. ζρ. https://www.mof.ge/en/News/10017 

8
Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηεο Γεσξγίαο 

http://www.economy.ge/?page=news&nw=1807&lang=en 



 5 

 Η Γ/κυβζρνθςθ ενζκρινε πρόςφατα νζα επενδυτικά ζργα ςτον τομζα τθσ 
θλιακισ, αιολικισ και υδροθλεκτρικισ ενζργειασ ςυνολικοφ φψουσ  200 εκ. 
δολαρίων για θλεκτροπαραγωγι ιςχφοσ 150 MW, εκ των οποίων 110 MW από 
αιολικζσ μονάδεσ, 20 MW από θλιακι ενζργεια και τα υπόλοιπα από υδροθλεκτρικι 
ενζργεια. Τα ζργα κα υλοποιθκοφν ςε Gori, Ksani και Aspindza με εγχϊριουσ και 
ξζνουσ επενδυτικοφσ πόρουσ9. 
 

 Στισ 29 Ιουνίου τ.ε., υπογράφτθκαν χρθματοδοτικζσ ςυμφωνίεσ ςτο πλαίςιο 
του Προγράμματοσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε δθμόςια κτίρια ςτθ Γεωργία, ανάμεςα 
ςτθν Γερμανικι αναπτυξιακι τράπεηα KfW και τα Γεωργιανά Υπουργεία 
Οικονομικϊν και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Υποδομϊν.  Το Πρόγραμμα 
ενεργειακισ απόδοςθσ ςτα δθμόςια κτίρια, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 55,85 εκ. 
ευρϊ, ζχει ωσ ςκοπό τθν αποκατάςταςθ των ςχολικϊν κτιρίων με κριτιρια 
ενεργειακισ απόδοςθσ10. Το πρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται από τθν κυβζρνθςθ 
τθσ Γεωργίασ και κα υλοποιθκεί από το Γ/Ταμείο Ανάπτυξθσ Διμων (Municipal 
Development Fund). Το Πρόγραμμα εντάςςεται ςτισ πρωτοβουλίεσ του "Team 
Europe" με ςυμμετοχι τθσ ΕΕ τθσ EBRD και τθσ KfW. Για τθν υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ θ EBRD κα διακζςει δάνεια φψουσ 40 εκατ. ευρϊ.  
 

 Επίςθσ θ Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) με νζο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα, κα διακζςει 6,5 εκ. ευρϊ ςτθ Γεωργία για ςτιριξθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ11.Η Nefco υλοποίθςε για 
πρϊτθ φορά μεταξφ 2018-2021 ζργο ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθ Γεωργία μζςω 
ανακαίνιςθσ 26 δθμόςιων κτιρίων ςε όλθ τθ χϊρα. 
 
 

II. Διατείριζη ζηερεών αποβλήηων  

 

 Ετθςίωσ παράγονται περίπου 900.000 τόνοι αςτικϊν απορριμμάτων ςτθ 
χϊρα, εκ των οποίων περίπου 700.000 τόνοι απορρίπτονται ςε ΧΥΤΑ και οι 
υπόλοιποι ςε παράνομεσ χωματερζσ  ι αποτεφρϊνονται ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ.  
 

 Ο κϊδικασ διαχείριςθσ αποβλιτων, προβλζπει τθ ςταδιακι ειςαγωγι και 
λειτουργία τθσ χωριςτισ ςυλλογισ απορριμμάτων ςε όλουσ τουσ διμουσ. Η 
ςταδιακι ειςαγωγι τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν απορριμμάτων κα ζπρεπε να 
είχε ξεκινιςει το 2019, ωςτόςο, εκτόσ από οριςμζνα πιλοτικά ζργα, δεν ζχουν γίνει 
ακόμθ ςθμαντικζσ ενζργειεσ. 
 

                                                           

9
 https://agenda.ge/en/news/2022/1652 

10
 40 εθ. επξώ ζπληζηνύλ δάλεην ηεο KfW κε επλντθνύο όξνπο, 3,2 εθαη. επξώ ζπληζηνύλ επηρνξήγεζε 

από ηε Γεξκαληθή θπβέξλεζε θαη 12,65 εθαη. επξώ επηρνξήγεζε από ηελ ΕΕ. 
11

 3,9 εθ. επξώ ζα δηαηεζνύλ σο δάλεην θαη 2,6 εθαη. επξώ σο επηδόηεζε, κε ηελ πξσηνβνπιία λα 

ζηνρεύεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζηα δεκόζηα θηίξηα θαη ζρνιεία κέζσ 

πνιιαπιήο αλαθαίληζεο Τν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε κε επηρνξήγεζε 1,87 εθ. επξώ από ηελ Αλαηνιηθή 

Εηαηξηθή Σρέζε γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ην Πεξηβάιινλ (Eastern Europe Energy Efficiency 

and Environment Partnership https://e5p.eu/). 
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 Αν και υπάρχουν περίπου 100 μονάδεσ επεξεργαςίασ απορριμμάτων ςτθ 
χϊρα, οι τεχνολογίεσ τουσ ςυχνά δεν πλθροφν τισ ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ 
απαιτιςεισ ι πρότυπα. Επιπλζον, επί του παρόντοσ δεν υπάρχει υποδομι 
ανακφκλωςθσ βιοδιαςπϊμενων απορριμμάτων. 
 
 Η Γεωργία υιοκζτθςε Νόμο περί Περιβαλλοντικισ Ευκφνθσ (2021), 

ςυμφϊνωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ δυνάμει τθσ Συμφωνίασ Σφνδεςθσ ΕΕ-

Γεωργίασ12.  

 Η κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ ενζκρινε τθν τροποποίθςθ τθσ Εκνικισ 
Στρατθγικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 2016-2030 κακϊσ και ζνα νζο Εκνικό Σχζδιο 
Δράςθσ 2022-2026.Η Εκνικι Στρατθγικι Διαχείριςθσ Αποβλιτων επιδιϊκει τθν 
ενςωμάτωςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
αποβλιτων ςτθ Γεωργία μζςω ςταδιακισ εναρμόνιςθσ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  
Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων 2022-2026 προβλζπει13:  

 Βελτίωςθ νομοκετικοφ πλαιςίου και εναρμόνιςι του με τουσ οικείουσ 
κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ. 

 Παροχι υπθρεςίασ ςυλλογισ αςτικϊν απορριμμάτων για όλουσ τουσ 
οικιςμοφσ. 

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν οικιακϊν 
απορριμμάτων. 

 Διευκζτθςθ νζων χωματερϊν και ςτακμϊν μεταφοράσ αποβλιτων, 
ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα κακϊσ και κλείςιμο παλαιϊν χωματερϊν. 

 Ενίςχυςθ των ικανοτιτων διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων. 

 Προϊκθςθ μζτρων πρόλθψθσ και επεξεργαςίασ πλαςτικϊν αποβλιτων. 

 Δθμιουργία και εφαρμογι ςυςτθμάτων ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 
βιοαποδομιςιμων αποβλιτων. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι τιμολογιακισ πολιτικισ βάςει τθσ αρχισ «ο 
ρυπαίνων πλθρϊνει». 

 Προϊκθςθ τθσ ειςαγωγισ ςφγχρονων τεχνολογιϊν ανακφκλωςθσ 
απορριμμάτων. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ και ενίςχυςθ των ικανοτιτων όλων των εμπλεκομζνων 
μερϊν ςτθν διαχείριςθ αποβλιτων.  

 

  
 H Γεωργία βρίςκεται ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο προσ τθν υλοποίθςθ  κυκλικισ 
προςζγγιςθσ ςτθ διαχείριςθ πόρων. Μείηον, επί του παρόντοσ, ηιτθμα ςυνιςτά θ 
διαχείριςθ των απορριμμάτων.  Ζχει επίςθσ ειςαχκεί θ χωριςτι ςυλλογι 
απορριμμάτων, αν και θ επιβολι τθσ δεν είναι αποτελεςματικι ςχεδόν ςε κανζναν 
διμο.  Απαιτοφνται κοινζσ και ςυςτθματικζσ  προςπάκειεσ τόςο από τθν κοινωνία 

                                                           

12
 Ο λόκνο εηζάγεη έλα ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο επζύλεο κε βάζε ηα επξσπατθά πξόηππα, πνπ 

εδξάδεηαη ζηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη» θαη απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο. 
13 βι. ζρεη. Γεσξγηαλό Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο:  

https://mepa.gov.ge/En/News/Details/2096 
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όςο και από το κράτοσ για τθ μετάβαςθ τθσ χϊρασ ςε μια κυκλικι και πιο φιλικι 
προσ το περιβάλλον οικονομία που κα ςυμβάλει ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ 
μείωςθσ των απορριμμάτων14. 
 

ΙΙΙ. Διατείριζη σδάηινων πόρων 

 Η Γεωργία ιδθ αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ προκλιςεισ όςον αφορά το 
απόκεμα και τθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, ενϊ υπάρχουν ανθςυχίεσ ότι, 
μακροπρόκεςμα, θ Γεωργία κα επθρεαςτεί από τθν κλιματικι αλλαγι με ςθμαντικι 
μείωςθ των πλεοναςμάτων που διακζτει ςε υδατικό δυναμικό.  Το γεγονόσ αυτό κα 
επιφζρει ςθμαντικι επίδραςθ ςτο οικοςφςτθμα και ςτο ενεργειακό ςφςτθμα 
Γεωργίασ. Ήδθ θ χϊρα αντιμετωπίηει ςθμαντικι μεταβλθτότθτα ςτισ βροχοπτϊςεισ 
και ςτθν επιφανειακι απορροι των υδάτων, ηθτιματα που αναμζνεται να εντακοφν 
τα επόμενα ζτθ.  
 
 Τα ζργα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων που ζχουν προγραμματιςτεί και 
βρίςκονται υπό καταςκευι ανζρχονται ςε 1,1 διςεκ. δολ. και εςτιάηονται κυρίωσ ςε 
ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ (91%), ενϊ μόνο ζνα ζργο με χρθματοδότθςθ τθσ 
Παγκόςμιασ Τράπεηασ  επικεντρϊνεται ςτθν βελτίωςθ τθσ άρδευςθσ και 
αποχζτευςθσ ςτισ επιλζξιμεσ περιοχζσ του ζργου15. Στα ζργα φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ περιλαμβάνεται ζνα πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από τθν 
Αςιατικι Τράπεηα Ανάπτυξθσ για περαιτζρω αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ 
και αποχζτευςθσ ςε αςτικά κζντρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πόλθσ Telavi (ADB, 
2020). Η Γεωργία ςυνεργάηεται με τθν Παγκόςμια Τράπεηα για ζνα νζο ζργο, βαςικό 
πυλϊνα οποίου ςυνιςτά θ αποκατάςταςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν 
άρδευςθσ ςτθ χϊρα16. 
 
 

  

                                                           

14 Nutsa Bazlidze, Erekle Shubitidze, Guram Lobzhanidze: "Developing a circular economy in Georgia 

– the benefits, achievements, and challenges", ISET Economist Blog, 26 April, 2022  
 
15

 Τίηινο έξγνπ: Irrigation and Land Market Development Project 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P133828?lang=en&tab=overview 
16 βλ. ςχετ. το link:  https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-

detail/P175629 

 

https://iset-pi.ge/en/blog/?user=163
https://iset-pi.ge/en/blog/?user=163
https://iset-pi.ge/en/blog/?user=163
https://iset-pi.ge/en/blog/?user=163
https://iset-pi.ge/en/blog/?user=21
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IV. Δσναηόηηηες δραζηηριοποίηζης Ελληνικών επιτειρήζεων 

ζε ηομέα περιβάλλονηος/ενεργειακής αποδοηικόηηηας 

Γεωργίας  

 Η Γεωργία ωσ μζλοσ τθσ Ενεργειακισ Κοινότθτασ ζχει δεςμευκεί να 
προχωριςει ςε μεταρρυκμίςεισ ςτουσ τομείσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τισ ΑΠΕ 
κακϊσ και τα ςυναφι με τθν ενζργεια περιβαλλοντικά standard. Προτεραιότθτα 
δίδεται από προγράμματα διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν και τθν ΕΕ ςτθν 
εφαρμογι προτφπων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτισ καταςκευζσ και τον 
εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν διαχείριςθσ λυμάτων και ςτερεϊν αποβλιτων ςτθ 
Γεωργία. Οι ανωτζρω εξελίξεισ δθμιουργοφν οριςμζνεσ δυνατότθτεσ 
δραςτθριοποίθςθσ ελλθνικϊν εταιρειϊν ανωτζρω κλάδων, ενδεχομζνωσ ςε 
κοινοπραξία με άλλεσ Ευρωπαϊκζσ ι και Γεωργιανζσ εταιρείεσ. 
  
 Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ δφνανται να απευκφνονται ςτο Γραφείο ΟΕΥ για 
τθν παροχι ςυνδρομισ ςτθν ανεφρεςθ Γεωργιανϊν εταίρων, κακϊσ και για 
δυνατότθτεσ δικτφωςθσ (networking) με περιφερειακά γραφεία εδϊ διεκνϊν 
χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν και άλλουσ εταίρουσ ςτο πλαίςιο των Πρωτοβουλιϊν 
Team Europe17 για ςυμπράξεισ ςτθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν ζργων ςτθ χϊρα.  
 

Χρήσιμοι ιστότοποι πληρουόρησης: 

1. Τπουργείο 

Περιφερειακήσ 

Ανάπτυξησ & 

Τποδομών- 

https://mrdi.gov.ge/ka/useful-
info/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9
1%E1%83%98  
 

Περιλαμβάνει links ςτουσ ιςτότοπουσ τρεχόντων δθμόςιων διαγωνιςμϊν για  
υποδομζσ  (οδικζσ, κτιριακζσ, φδρευςθσ/αποχζτευςθσ, διαχείριςθσ αποβλιτων) που 
διενεργοφν επιμζρουσ δθμόςιοι οργανιςμοί.  
 

2. Municipal 

Development 

Fund  

http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-path=tenders/current_tenders/ 

Διαγωνιςμοί για ζργα ενεργειακισ απόδοςθσ ςτουσ διμουσ 

3. United Water 

Supply Company 

of Georgia  

http://water.gov.ge/page/full/44 

Διαγωνιςμοί για υποδομζσ δικτφου φδρευςθσ/άρδευςθσ/αποχζτευςθσ 

4. State 

Procurement 

Agency 

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en 

Απαιτείται εγγραφι του χριςτθ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία πλθροφόρθςθσ για 

δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 

5. JSC Georgian 

State 

Electrosystem 

http://www.gse.com.ge/projects/tenders 

Διαγωνιςμοί για υποδομζσ ςτο ςφςτθμα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

                                                           

17
 https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/tei/georgia-environment-and-health 

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en
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6. EUROPEAN 

UNION  

https://eu4georgia.eu/projects/ 

Τρζχοντα ζργα με χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διενεργοφνται ςτθ 

Γεωργία 

 

7. ΕΒRD https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html  

Τρζχουςεσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν που χρθματοδοτοφνται από τθν EBRD ςτθ 

Γεωργία (όπου πλαίςιο keyword: "Georgia"). 

 

 

https://www.ebrd.com/georgia.html 

Τρζχοντα ζργα και χρθματοδοτικά εργαλεία EBRD για ζργα που διενεργοφνται ςτθ 

Γεωργία  

 

 

8. European 

Investment Bank 

https://www.eib.org/en/projects/index.htm 

9. World Bank http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GE 

10. United Nations 

Development 

Programme 

http://procurement-notices.undp.org/search.cfm [Search: GEORGIA] 
 

 

https://www.eib.org/en/projects/index.htm
http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GE
http://procurement-notices.undp.org/search.cfm

