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Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από 
την “Integrated Planning, Permitting & 
Control” (IPPC) έξι φορές ετησίως και 
αποστέλλεται κατόπιν συνδρομής.  
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε:  

Στάθης Κουρνιώτης 
(skourniotis@ippc.gr) 

Τηλ/Φαξ: 22210 25314 

Η IPPC καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
ώστε οι πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σε κάθε Ενημερωτικό 
Δελτίο να είναι έγκυρες.  
Ωστόσο, ο χαρακτήρας του είναι 
καθαρά ενημερωτικός.  
Η IPPC δεν είναι νομικά υπεύθυνη για  
πιθανές οικονομικές ή άλλες ζημιές που 
ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους  
από τη χρήση πληροφοριών που  
δημοσιεύονται σε αυτό. 

© Copyright «Σ. Κουρνιώτης – Α. 
Λουκάτος – Α. Μαυρόπουλος Ο.Ε.» 2010 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση 
ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος 
χωρίς την έγγραφη άδεια της IPPC   

® Τo CO2NTROL είναι σήμα κατατεθέν 
της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. 

Edit… 
 

Να ξεκινήσουμε ευχόμενοι καλή 
χρονιά. Σε κάθε περίπτωση το 2011 
να είναι καλύτερο από το 2010, 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο.  

Με το νέο χρόνο ξεκινά μια νέα 
διαδικασία κατανομής δικαιωμάτων, 
που θα καλύψει την περίοδο 2013 – 
2020. Είναι προφανές από την 
οικονομική συγκυρία, ότι η νέα αυτή 
κατανομή θα είνια εξαιρετικά 
κρίσιμη για όλες τις εγκαταστάσεις 
και τις αεροπορικές εταιρείες.  

Παράλληλα θα είναι και 
διαφορετική. Ο τελικός υπεύθυνος 
για τη νέα κατανομή θα είναι η Ε.Ε. 
και όχι το ΥΠΕΚΑ, όπως συνέβει στις 
δύο προηγούμενες. Ταυτόχρονα, 
όλα τα στοιχεία που θα 
αποσταλλούν θα πρέπει να είναι 
επαληθευμένα. 

Το 2013 θα αλλάξει ριζικά τόσο ο 
τρόπος εκχώρησης δικαιωμάτων. Η 
γενική ιδέα είναι ότι ο αριθμός των 
δικαιωμάτων θα μειωθεί σημαντικά 
και παράλληλα η εκχώρηση θα είναι 
περισσότερο «δυναμική», με την 
έννοια ότι αν μια εγκατάσταση δεν 
έχει εκπομπές, θα μειώνονται 
αυτόματα και τα δικαιώματα που 
της εκχωρούνται το επόμενο έτος 

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να 
διαβάσετε ένα αναλυτικό άρθρο για 
τη διαδικασία κατανομής και 
εκχώρησης. Προφανώς στο ίδιο 
θέμα θα επανέλθουμε, καθώς η 
κατάσταση θα αρχίσει να 
ξεκαθαρίζει μετά τον Ιανουάριο. 
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CARBON & ENERGY NEWS 

Κλιματικές αλλαγές 

Πραγματοποιήθηκε ακόμη μια ετήσια 
συνάντηση των μερών (COP) της 
Σύμβασης Πλαισίου για τις 
Κλιματικές Αλλαγές, η 16η, στο 
Cancun, παραθεριστικό θέρετρο στο 
Μεξικό. Η συνάντηση τελείωσε στις 
10 Δεκεμβρίου χωρίς κάποιο απτό 
αποτέλεσμα όσο αφορά τη συνέχεια 
του Πρωτοκόλλου του Κυότο μετά το 
2012. 

 

 

 

Στο κείμενο των αποτελεσμάτων της 
συνάντησης, αναφέρεται η ανάγκη 
να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές 
τόσο ώστε η μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας να μην ξεπεράσει του 
2 οC. Ωστόσο, δεν γίνεται καμία 
αναφορά σε συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών 
από χώρες. Αντί αυτού, προωθείται 
η εθελοντική προσπάθεια σε επίπεδο 
κάθε χώρας. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις 
προσπάθειες προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές. Για το λόγο 
αυτό θα ιδρυθεί ένα Παγκόσμιο 
Κέντρο Προσαρμογής, το οποίο θα 
συντονίζει τις σχετικές προσπάθειες, 
καθώς και ένα «Κεφάλαιο 
Προσαρμογής» το οποίο θα 
χρηματοδοτεί σχετικές δράσεις. Είναι 
προφανές ότι προς το παρόν 
τουλάχιστο, η χρηματοδότηση της 
προσαρμογής θεωρείται οικονομικά 
προτιμότερη από τη χρηματοδότηση 
της πρόληψης.  

Η επόμενη παγκόσμια συνάντηση 
(CO17) έχει προγραμματιστεί να 
ξεκινήσει στις 28 Νοεμβρίου 2011 
στο Durban της Νότιας Αφρικής. 

Το 2010 θα καταγραφεί τελικά ως το 
έτος με τη μεγαλύτερη μέση 
θερμοκρασία από το 1850, οπότε και 
ξεκίνησε η μέτρηση της 
θερμοκρασίας με όργανα. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το BBC, το 
2010 θα καταγραφεί νέο ρεκόρ 
περιβαλλοντικών καταστροφών που 
οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές.  

Οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές 
καταστροφές του έτους που πέρασε 
ήταν οι δασικές πυρκαγιές στη 
Ρωσία, οι  πρωτοφανείς πλημμύρες 
στο Πακιστάν. Μια λιγότερο γνωστή 
καταστροφή αλλά μακροπρόθεσμα 
περισσότερο σημαντική, ήταν η 
λεύκανση και ο θάνατος τεράστιου 
αριθμού αποικιών κοραλλιών στον 
Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. 

 
 

Το έτος βέβαια, τελειώνει με τον 
χειρότερο χειμώνα που έχει γνωρίσει 
η Βόρεια Ευρώπη τα τελευταία 50 



Ενημερωτικό Δελτίο CO2NTROL  Τεύχος 18 

                             4 

τουλάχιστο χρόνια, εν μέρει ως 
αποτέλεσμα του φαινομένου El 
Ninia. 

 

Διαχείριση εκπομπών  

 

 

 

 

 

 

 

Τον Ιανουάριο του 2011 ξεκινάει και 
επίσημα η διαδικασία υπολογισμού 
των δικαιωμάτων που θα 
εκχωρηθούν στις εγκαταστάσεις για 
την περίοδο 2013 – 2020. Το άρθρο 
αυτού του τεύχους είναι αφιερωμένο 
σε αυτή τη διαδικασία, που θα 
διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τις 
δύο προηγούμενες. 

Το ΥΠΕΚΑ σχεδιάζει την πρώτη του 
δημοπρασία δικαιωμάτων. Όπως 
ανακοινώθηκε, ετοιμάζεται η σχετική 
ΚΥΑ που θα επιτρέψει τη 
δημοπρασία 10.000.000 δικαιω-
μάτων EUAs, από την αποθήκη 
νεοεισερχομένων, δεδομένου ότι 
αυτά δεν ζητήθηκαν μέχρι σήμερα. Η 
δημοπρασία αναμένεται εντός του 
2011 και, αν είναι επιτυχής, θα 
αποφέρει σημαντικά ποσά στα 
ταμεία του κράτους. 

Ξεκίνησε και επίσημα από τις αρχές 
Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση 
δικαιωμάτων ERU στο χρηματιστήριο 
BLUENEXT. Τα ERU προκύπτουν από 
έργα JI που πραγματοποιούνται σε 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 

της Ρωσίας και είναι αντίστοιχα με 
τα CER. Η IPPC διαπραγματεύεται 
ERUs για όσες εγκαταστάσεις 
επιθυμούν να ανταλλάξουν (swap) 
δικαιώματα EUAs με οικονομικό 
όφελος. Η τιμή των ERU είναι 
αντίστοιχη με εκείνη των CDM.   

Εντωμεταξύ, τα έργα CDM 
συνεχίζουν να ανθούν, κυρίως σε 
χώρες της Άπω Ανατολής. Σύμφωνα 
με την UNFCCC, μέχρι το τέλος του 
2010 είχαν εγκριθεί περισσότερα 
από 2700 έργα και 420 εκατομμύρια 
CER. Μέχρι το 2012 αναμένεται η 
έκδοση περισσότερων από 2,7 
δισσεκατομμυρίων CER. Αυτός ο 
αριθμός ίσως προκαλέσει 
υπερπληθωρισμό στα 
χρηματιστήρια. Σε κάθε περίπτωση 
κρατά την τιμή των CER χαμηλά και 
έχει αυξήσει το spread μεταξύ EUA 
και CER σε σημείο που οι ανταλλαγές 
είναι συμφέρουσες ακόμη και για 
μικρές εγκαταστάσεις. 

 

Ενεργειακός σχεδιασμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυξάνονται σημαντικά οι τιμές του 
αργού πετρελαίου. Ξεπέρασαν τα 90 
$/bbl το Δεκέμβριο, για πρώτη φορά 
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από το 2008, οπότε και είχαν 
καταγραφεί τιμές πάνω από 140 
$/bbl. Σύμφωνα με τα 
ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι 
τιμές αυξάνονται ως αποτέλεσμα του 
πολύ βαρύ χειμώνα σε Βόρεια 
Ευρώπη και ΗΠΑ αλλά και λόγω της 
προσδοκώμενης ανάπτυξης πολλών 
αναδυόμενων οικονομιών, όπως 
αυτές της Κίνας, της Ινδίας και της 
Βραζιλίας. 

 

 

 

 

 

 

Αυξάνονται οι φήμες και η 
ειδησεογραφία για σημαντικά 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, 
μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και 
Αιγύπτου. Το πιθανολογούμενο 
κοίτασμα έχει ήδη λάβει το όνομα 
«Λεβιάθαν». Πέρα από τις πολιτικές 
εντάσεις που θα δημιουργήσει η 
εκμετάλλευσή του, αναμένονται 
σημαντικές τεχνικές και οικονομικές 
δυσκολίες. Το Ισραήλ ανακοίνωσε 
ήδη τη διενέργεια δοκιμαστικών 
γεωτρήσεων στην περιοχή. 

Στο ίδιο κλίμα, η κυβέρνηση έθεσε 
σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη 
δημιουργία φορέα για την έρευνα 
και την εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων. Η πάλαι ποτέ ΔΕΠ είχε 
ενσωματωθεί στον όμιλο των ΕΛΠΕ 
και σταδιακά είχε αδρανοποιηθεί. Με 
το νέο νόμο δημιουργείται η 
«Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 
Υδρογονανθράκων» ΕΔΕΥ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά 
πρακτορεία, η ΕΔΕΥ θα αναζητήσει 
εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στη 
Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, όπου 
εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχουν 
κοιτάσματα από τα οποία θα 
εντλούνται έως και 25 εκατομμύρια 
βαρέλια πετρελαίο του χρόνο. Ένας 
ευσεβής πόθος (?) που είχε 
δοκιμαστεί ξανά στο τέλος της 
δεκαετίας του 1970.   

Η αυστριακή εταιρεία Verbund, ο 
μόνος εναλλακτικός πάροχος 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
(εκτός της ΔΕΗ), ανακοίνωσε ότι θα 
αποχωρήσει από την ελληνική 
αγορά, στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
κίνησης της εταιρείας αποχώρησης 
από περιφερειακές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με 
δημοσιεύσεις, τους πελάτες της 
εταιρείας στην Ελλάδα θα συνεχίσει 
να εξυπηρετεί ο τοπικός συνέταιρος 
της Verbund που είναι η εταιρεία 
Energa Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις 
του ΥΠΕΚΑ και της Ε.Ε. (τώρα πια 
και της «τρόϊκας») για το άνοιγμα 
της αγοράς ηλεκτρισμού στην 
Ελλάδα. Η Ε.Ε. έχει ζητήσει την 
πώληση μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες 
ενώ το ΥΠΕΚΑ έχει προτείνει ένα 
σύστημα ανταλλαγής (swaps) 
ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιώτες. 
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Έως το Μάρτιο του 2011 θα ξέρουμε 
το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης 

Η επέλαση των φωτοβολταϊκών 
συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσίευσε ο ΔΕΣΜΗΕ, μέχρι το 
τέλος Νοεμβρίου είχαν εγκατασταθεί 
και λειτουργούσαν 140 MW φ/β και 
το Νοέμβριο παρήγαγαν περίπου 
14,296 GWh. Συνολικά, ο ΔΕΣΜΗΕ 
έχει συμβολαιοποιήσει περίπου 500 
MW. Λογικά, η ισχύς αυτή θα 
εγκατασταθεί εντός του 2011, οπότε 
η μηνιαία παραγωγή θα ξεπεράσει 
τις 50 GWh. 

Ξεκίνησε ο ορισμός προσωρινών 
ενεργειακών επιθεωρητών από το 

ΥΠΕΚΑ. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές 
θα είναι υπεύθυνοι για την έκδοση 
ενεργειακών πιστοποιητικών για 
κτίρια, ένα έγγραφο απαραίτητο για 
αγοραπωλησίες ακινήτων από το 
2011. Ωστόσο, η καθυστέρηση στον 
ορισμό των επιθεωρητών οδήγησε 
σε αναβολή της υποχρέωσης 
έκδοσης πιστοποιητικών για έξι 
μήνες, έως το καλοκαίρι του 2011. 
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Κατανομή δικαιωμάτων μετά το 2012 

Εισαγωγή – το χρονοδιάγραμμα 

τις αρχές του 2011 θα ξεκινήσει 
και επίσημα η διαδικασία κατανο-
μής δικαιωμάτων για την περίοδο 

2013 – 2020. Η διαδικασία αυτή θα 
διαρκέσει ουσιαστικά ολόκληρο το 
2011 και θα έχει σημαντικές διαφο-
ρές, σε σχέση με την διαδικασία 
κατανομής που ακολουθήθηκε για 
την περίοδο 2008 – 2012.  

Σήμφωνα με τα μέχρι τώρα 
δεδομένα, το χρονοδιάγραμμα της 
διαδικασίας θα είναι το εξής: 

Έως το τέλος του έτους πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί το τελικό κείμενο της 
Ευρωπαϊκής Απόφασης που καθο-
ρίζει επακριβώς τη διαδικασία και 
τον αλγόριθμο κατανομής. Τους 
προηγούμενους μήνες δημοσιοποιή-
θηκαν οι πρόχειρες εκδόσεις (draft) 
της Απόφασης, από αυτές αντλού-
νται τα στοιχεία που δίνονται στη 
συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντός του Ιανουαρίου, το ΓΕΔΕ θα 
αποστείλλει σε όλους τους 
υπόχρεους έγγραφο με το οποίο θα 
τους γνωστοποιεί την έναρξη της 
διαδικασίας και θα τους καλεί να 
καταθέσουν τα απαιτούμενα για την 
κατανομή δεδομένα και πληροφο-

ρίες, επαληθευμένα, έως το τέλος 
Μαΐου του 2011.  

Το ΓΕΔΕ θα προχωρήσει σε μια 
πρώτη επεξεργασία των δεδομένων 
και στη συνέχεια θα πρέπει να τα 
διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 
2011. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοι-
νώσει την τελική κατανομή δικαιω-
μάτων ανά εγκατάσταση έως το 
τέλος του 2011. Ο τελικός υπολο-
γισμός των δικαιωμάτων για κάθε 
εγκατάσταση θα γίνει από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι μια 
πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με 
τις προηγούμενες δύο κατανομές, 
όταν ο υπολογισμός γίνονται από 
κάθε κράτος χωριστά.  

Ο υπολογισμός θα γίνει λαμβάνοντας 
υπόψη την ιστορική παραγωγή της 
κάθε εγκατάστασης και ένα δείκτη 
αναφοράς (benchmark), κοινό για 
όλες της εγκαταστάσεις κάθε 
κλάδου. 

Στη συνέχεια δίνονται λεπτομέρειες 
για τη διαδικασία κατανομής, όπως 
αυτές δημοσιεύτηκαν στην τελευταία 
διαθέσιμη έκδοση της αναμενόμενης 
Ευρωπαϊκής Απόφασης (αρχές 
Δεκεμβρίου 2010). 

 

Η ιστορική παραγωγή  

Για να υπολογιστεί η ιστορική 
παραγωγή θα χρησιμοποιθούν τα 
στοιχεία των ετών 2005 – 2008. 
Εναλλακτικά, μια εγκατάσταση έχει 
το δικαίωμα να επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία παραγω-
γής των ετών 2009 – 2010, αν αυτή 

Σ
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ήταν υψηλότερη σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη. Η παραγωγή 
αφορά τα τελικά προϊόντα κάθε 
εγκατάστασης. Η ιστορική παραγω-
γή θα θεωρηθεί ίση με τη μεσαία (όχι 
μέση) τιμή των ετήσιων παραγωγών 
που θα αναφερθούν.   

Με ειδικές αναφορές αντιμετωπί-
ζονται περιπτώσεις εγκαταστάσεων 
που είτε (α) δεν λειτούργησαν 
τουλάχιστο δύο έτη είτε (β) κατά την 
περίοδο αναφοράς προχώρησαν σε 
αλλαγή της δυναμικότητάς τους. 

Στην πρώτη περίπτωση, ως ιστορική 
παραγωγή θα ληφθεί η δυναμικό-
τητα που αναφέρεται στην άδειά 
τους πολλαπλασιασμένη επί ένα 
«σχετικό συντελεστή απασχολησιμό-
τητας» (relevant capacity utilization 
factor), ο οποίος υπολογίζεται σε 
εθνικό επίπεδο για κάθε βιομηχανικό 
κλάδο. Ο συντελεστής αυτός προκύ-
πτει ως το πηλίκο της παραγωγής 
του κλάδου προς τη δηλωμένη 
δυναμικότητα. 

Στην περίπτωση μεταβολής της 
δυναμικότητας, στην ιστορική 
παραγωγή θα προστεθεί ένας ακόμη 
όρος. Αυτή η δεύτερη «παραγωγή» 
θα προκύπτει από τη διαφορά των 
δυναμικοτήτων πολλαπλασιασμένη 
επί το συντελεστή απασχολησιμό-
τητας της ίδιας της εγκατάστασης, 
όπως προκύπτει ως ο λόγος της 
παραγωγής προς την «παλαιά» 
δυναμικότητα (δηλ. πριν τη μεταβο-
λή της τελευταίας). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Απόφαση, η μεταβολή 
της δυναμικότητας γίνεται αποδεκτή 
στη διαδικασία της κατανομής, 
εφόσον έχει εγκριθεί έως και τον 
Ιούνιο του 2011 και εφόσον μεταβάλ-
λει την προηγούμενη δυναμικότητα 

κατά 15% τουλάχιστο. Η μεταβολή 
της δυναμικότητας θα αποδεικνύεται 
από την ύπαρξη τροποποιήσεων των 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων ή/και των Αδειών 
Λειτουργίας. 

 

Η δυναμικότητα 

Στην Ελλάδα, η δυναμικότητα 
αναγράφεται σχεδόν πάντα στις 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων. Υπάρχουν ελάχιστες 
περιπτώσεις όπου η δυναμικότητα 
δεν αναγράφεται στην άδεια. 
Ωστόσο, ο τρόπος αναγραφής της 
δυναμικότητας μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ αδειών. Στη 
γενική περίπτωση, η δυναμικότητα 
αναφέρεται ως τόνοι παραγόμενου 
προϊόντος ανά έτος. Ωστόσο, σε 
αρκετές περιπτώσεις μπορεί να 
δίνονται άλλοι ορισμοί, όπως οι 
επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας, η 
παραγωγή ανά ημέρα ή ακόμη και η 
κατανάλωση κάποιας πρώτης ύλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την κατανομή δικαιωμάτων, η 
δυναμικότητα πρέπει να εκφράζεται 
αποκλειστικά ως παραγωγή 
προϊόντος ανά έτος. Όταν η 
δυναμικότητα δεν αναφέρεται στις 
άδειες της εγκατάστασης, ή 
αναφέρεται με τρόπο που δεν μπορεί 
να μετατραπεί άμεσα σε τόνους 



Ενημερωτικό Δελτίο CO2NTROL  Τεύχος 18 

                             9 

προϊόντος ανά έτος, τότε, στα 
στοιχεία που αποστέλλει η 
εγκατάσταση για την κατανομή 
πρέπει να περιλαμβάνεται και ο 
υπολογισμός της. Ο υπολογισμός 
αυτός μπορεί να προκύψει με 
διάφορους τρόπους, είτε λογιστικά 
(εφόσον η εγκατάσταση διατηρεί 
στοιχεία ημερήσιας ή εβδομαδιαίας 
παραγωγής και μπορεί να βεβαιώσει 
ότι η παραγωγή της γίνοντας σε 
συνθήκες πλήρους λειτουργίας) είτε 
να προσδιοριστεί τεχνικά παρουσία 
ενός φορέα επαλήθευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο τα 
λογιστικά στοιχεία όσο και τα 
τεχνικά θα πρέπει να ελεγχθούν απο 
επαληθευτή και επομένως θα πρέπει 
να υποστηρίζονται από σχετικά 
έγγραφα ή/και επιτόπια παρουσία 
του επαληθευτή. Δηλαδή δεν 
μπορούν να γίνουν μόνο κατά 
δήλωση της εγκατάστασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δείκτες αναφοράς (benchmarks) 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία 
με τους ευρωπαϊκούς κλαδικούς 
φορείς των εγκαταστάσεων, τις 
εθνικές αρχές και ιδιώτες συμβού-
λους, καθόρισε δείκτες αναφοράς 
ανά προϊόν.  

Ο δείκτης αναφοράς για κάθε προϊόν 
είναι μια θεωρητική προσέγγιση της 

επιδοσης των καλύτερων ευρωπαϊ-
κών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, των 
εγκαταστάσεων που παράγουν το 
συγκεκριμένο προϊόν εκπέμποντας 
τη μικρότερη ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα. 

Για τον ορισμό των προϊόντων 
χρησιμοποιήθηκε η στατιστική 
κωδικοποίηση NACE. Αν μια εγκατά-
σταση παράγει προϊόντα που ταξινο-
μούνται σε περισσότερους κωδικούς, 
τότε η εγκατάσταση αυτή «σπάει» σε 
«υπο – εγκαταστάσεις» και γίνονται 
χωριστοί υπολογισμοί. Αντίστοιχα 
ισχύουν για εγκαταστάσεις που 
παράγουν θερμότητα ή που χρησιμο-
ποιούν διαφορετικά καύσιμα ή 
διαφορετικές διεργασίες, αν κάτι 
τέτοιο απαιτείται να γίνει. 

Ο δείκτης αναφοράς για ένα προϊόν 
εκφράζεται ως τόννοι CO2 ανά 
μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Για 
τον υπολογισμό του λαμβάνονται 
υπόψη τόσο οι εκπομπές καύσης 
λόγω χρήσης καυσίμων όσο και οι 
εκπομπές διεργασίας (όπου υπάρ-
χουν). Συνήθως, για τον υπολογισμό 
των εκπομπών καύσης λαμβάνεται 
υπόψη ένα θεωρητικό «μίγμα» 
καυσίμων, όπως προκύπτει από τις 
πρακτικές των εγκαταστάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνεται ότι 
μέχρι και το τέλος του 2010, οι 
τελικές τιμές των δεικτών αναφοράς 
ήταν υπό διαπραγμάτευση, καθώς 
πολλές χώρες και κλάδοι είχαν θέσει 
σημαντικά θέματα τόσο όσο αφορά 
το «μίγμα» καυσίμου όσο και τη 
διεργασία (π.χ. ποιότητα τελικού 
προϊόντος, ενδιάμεσα προϊόντα, 
συντελεστές μετατροπής των ανθρα-
κικών αλάτων σε οξείδια, κλπ).  
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Η επαλήθευση των πληροφοριών 

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες 
διαδικασίες κατανομής, τα δεδομένα 
και οι πληροφορίες που θα 
κατατεθούν από κάθε εγκατάσταση, 
θα πρέπει πρώτα να έχουν 
επαληθευτεί από ένα φορέα 
επαλήθευσης, όπως περίπου γίνεται 
και με τις ετήσιες εκθέσεις. Ο 
επαληθευτής θα πρέπει μεταξύ 
άλλων να επαληθεύσει τις 
δηλούμενες ιστορικές παραγωγές 
και τη δυναμικότητα.  

Οι ιστορικές παραγωγές, αν δεν 
είχαν δηλωθεί στις ετήσιες εκθέσεις 
εκπομπών, ίσως παρουσιάσουν 
προβλήματα επαλήθευσης σε 
κάποιες εγκαταστάσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, η επαλήθευση θα γίνει 
λογιστικά, δηλαδή σύμφωνα με τη 
γνωστή σχέση: 

(Παραγωγή) = (πωλήσεις) – (αγορές)  

+ (διαφορά αποθεμάτων)  

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως 
δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις 
όπου ο φορέας επαλήθευσης πρέπει 
να επαληθεύσει και την τεχνική 
δυναμικότητα. Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να παρακολου-
θήσει την εγκατάσταση να 
λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα 
για μερικές (ίσως 10) ημέρες. 

Φυσικά, ο φορέας επαλήθευσης θα 
πρέπει να ελέγξει ότι η εγκατάσταση 
διαθέτει τόσο Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων όσο και 
Άδεια λειτουργίας, καθώς όσες 
εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν αυτά 
τα έγγραφα σε ισχύ (ή δεν έχουν 
μονίμως εξαιρεθεί) θα έχουν πολύ 
μεγάλο πρόβλημα και, πιθανότατα, 

δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία 
κατανομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως θα γίνει η κατανομή και η 
εκχώρηση 

Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η 
κατανομή δεν σημαίνει και δωρεάν 
εκχώρηση. Οι δύο διαδικασίες 
διαχωρίζονται πλήρως μεταξύ τους. 
Η κατανομή απαιτείται για κα 
υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός 
δικαιωμάτων που αφορούν τους 
κλάδους που εμπίπτουν στην 
εμπορία ρύπων σε κάθε χώρα. Στη 
συνέχεια γίνεται υπολογισμός των 
δικαιωμάτων που θα εκχωρηθούν 
δωρεάν, ανάλογα με τα χαρακτηρι-
στικά κάθε κλάδου.  

Η «προκαταρκτική» κατανομή 
δικαιωμάτων σε επίπεδο εγκατά-
στασης προκύπτει ως το γινόμενο 
της ιστορικής παραγωγής επί το 
δείκτη αναφοράς (benchmark).  

(Δικαιώματα) = (Παραγωγή) x (Benchmark) 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η 
παραπάνω εξίσωση μπορεί να γίνει 
λίγο πιο πολύπλοκη. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ο κλάδος του 
ασβέστη. Η ιστορική παραγωγή 
ασβέστη «διορθώνεται» λαμβάνο-
ντας υπόψη την περιεκτικότητα του 
προϊόντος σε οξείδια του ασβεστίου 
και του μαγνησίου. Γενικά, υψηλές 
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συγκεντρώσεις του προϊόντος σε 
οξείδια οδηγούν στην κατανομή 
περισσότερων δικαιωμάτων. Αντί-
στοιχες διορθώσεις γίνονται σε 
επιμέρους προϊόντα εγκαταστάσεων 
διυλιστηρίων και πετροχημικών 
(παραγωγή αρωματικών υδρογοναν-
θράκων, υδρογόνου, αερίου σύν-
θεσης και αιθυλενίου). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων 
που θα εκχωρηθούν δωρεάν στις 
εγκαταστάσεις γίνεται ως εξής: 

Στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δεν 
θα εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα. 

Στους υπόλοιπους κλάδους, τα 
δικαιώματα που θα εκχωρηθούν 
δωρεάν θα είναι όσα υπολογίζονται 
από το γινόμενο ιστορικής παραγω-
γής επί benchmark, διορθωμένα με 
δύο συντελεστές. Ο πρώτος συντε-
λεστής αφορά το αν μια εγκατά-
σταση εμπίπτει ή όχι στο carbon 
leakage. Ο δεύτερος αφορά μια 
ομοιόμορφη πανευρωπαϊκή διόρθω-
ση των δικαιωμάτων κάθε εγκατά-
στασης ανά κλάδο. 

Carbon leakage 

Στις μονάδες που δεν εμπίπτουν στο 
carbon leakage (π.χ. κεραμικά), τα 
δικαιώματα που θα εκχωρούνται 
δωρεάν κάθε έτος από το 2013 έως 
και το 2020, θα προκύψουν από τον 

πολλαπλασιασμό των δικαιωμάτων 
που υπολογίστηκαν στην κατανομή 
επί ένα συντελεστή μικρότερο από τη 
μονάδα. Οι συντελεστές αυτοί είναι: 

2013 = 0,8000 

2014 = 0,7286 

2015 = 0,6571 

... 

2020 = 0,3000 

Αυτό γίνεται σε εφαρμογή του 
άρθρου 10α(11) της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, όπως αυτή έχει τροπο-
ποιηθεί από την 2009/29. Σύμφωνα 
με αυτό το άρθρο, τα δικαιώματα 
που εκχωρούνται δωρεάν από το 
2013 θα είναι το 80% αυτών που θα 
έχουν υπολογιστεί στην κατανομή 
και θα μειώνονται κάθε έτος 
γραμμικά έτσι ώστε το 2020 να είναι 
το 30% αυτών της αρχικής 
κατανομής. 

Για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν 
στο carbon leakage (π.χ. χάλυβας, 
τσιμέντο, ασβέστης, γυαλί, χαρτί), 
θα εκχωρηθούν όλα τα δικαιώματα 
δωρεάν για τα έτη 2013 και 2014. 
Στη συνέχεια θα γίνει επανεξέταση 
των κλάδων του carbon leakage για 
να αποφασιστεί τι θα γίνει από το 
2015 και μετά. 

Πανευρωπαϊκή κλαδική διόρθωση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει 
τα δικαιώματα που θα κατανεμηθούν 
τόσο συνολικά όσο και ανά κλάδο. 
Μάλιστα, η συνολική κατανομή έχει 
γίνει και γνωρίζουμε ήδη ότι για το 
2013 θα κατανεμηθούν συνολικά 
2,039,152,182 δικαιώματα. Όταν 
γίνει και η κλαδική κατανομή θα 
γνωρίζουμε τα δικαιώματα που θα 
κατανεμηθούν ανά βιομηχανικό 
κλάδο, όπως αυτοί περιγράφονται 
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στην Οδηγία. Στη συνέχεια, όταν 
έχουν υπολογιστεί τα «προκαταρ-
κτικά» δικαιώματα με τη μέθοδο που 
αναφέρθηκε παραπάνω, θα 
υπολογιστεί ο ευρωπαϊκός συντελε-
στής διόρθωσης. Για να γίνει 
κατανοητός ο υπολογισμός θα δοθεί 
ένα παράδειγμα. Έστω ότι για τον 
κλάδο του τσιμέντου προσδιοριστεί 
ότι θα κατανεμηθούν συνολικά 200 
εκατομμύρια δικαιώματα. Αν το 
άθροισμα των προκαταρκτικών 
δικαιωμάτων που έχουν αρχικά 
κατανεμηθεί είναι 215 εκατομμύρια, 
τότε ο ενιαίος συντελεστής 
διόρθωσης θα είναι 200/215 = 0,93. 
Έτσι, τα «προκαταρκτικά» δικαιώ-
ματα κάθε εγκατάστασης θα 
πολλαπλασιαστούν με το συντελεστή 
0,93 για να υπολογιστούν τα τελικά 
δικαιώματα που θα κατανεμηθούν 
και δεδομένου ότι το τσιμέντο 
εμπίπτει στο carbon leakage το 
αποτέλεσμα θα δώσει και τον αριθμό 
των δικαιωμάτων που τελικά θα 
εκχωρηθούν δωρεάν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός των παραπάνω γενικών 
κανόνων, κάποιοι ειδικότεροι κανό-
νες ισχύον για επιμέρους κλάδους. 
Για παράδειγμα, στην παραγωγή 
τσιμέντου και κλίνκερ προβλέπεται 
εκχώρηση λιγότερων δικαιωμάτων 
από όσα υπολογίζονται με βάση την 
παραγωγή και το δείκτη αναφοράς. 

Η μείωση θα εξαρτάται από το λόγο 
του κλίνκερ προς το τσιμέντο. Αν ο 
λόγος κλίνκερ/τσιμέντο είναι 
μεγαλύτερος από 0,75 τότε τα 
εκχωρούμενα δικαιωμάτα πολλαπλα-
σιάζονται επί ένα συντελεστή 0,926. 
Το σύνολο των δικαιωμάτων θα 
δίνεται μόνο αν ο λόγος κλίνκερ/ 
τσιμέντο είναι μικρότερος από 0,70. 

 

Επίλογος  

Παραπάνω αναλύθηκε η γενική 
διαδικασία κατανομής και εκχώ-
ρησης δικαιωμάτων για την περίοδο 
2013 – 2020. Είναι προφανές ότι 
επιμέρους συντελεστές ή βήματα της 
διαδικασίας είναι δυνατό να αλλά-
ξουν μέχρι να εκδοθεί η τελική 
μορφή της σχετικής Ευρωπαϊκής 
Απόφασης.  

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η 
νέα διαδικασία έχει σημαντικές 
διαφορές από τις προηγούμενες. Οι 
σημαντικότερες διαφορές είναι (α) η 
αποφασιστική συμμετοχή της Ε.Ε., 
(β) η ανάγκη επαλήθευσης των 
στοιχείων που θα δοθούν στο ΓΕΔΕ 
και (γ) η διαφοροποίηση των 
εγκαταστάσεων ανάλογα με τον 
κλάδο που ανήκουν. 

Στα σημαντικά σημεία πρέπει να 
καταχωρηθεί και το γεγονός ότι η 
νέα κατανομή αφορά επτά χρόνια, 
σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα σε σχέση με τις προηγού-
μενες κατανομές που αφορούσαν 
τρία και πέντε έτη. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
είναι σημαντικό κάθε ενδιαφερό-
μενος αφενός να ξεκινήσει τη 
διαδικασία συλλογής των απαιτούμε-
νων στοιχείων και αφετέρου να 
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ετοιμάσει μια στρατηγική που θα 
βοηθήσει την κάθε εγκατάσταση να 
διεκδικήσει το μέγιστο αριθμό 
δικαιωμάτων. Σε αυτή τη διαδικασία 
σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι 
εθνικοί και ευρωπαϊκοί κλαδικοί 
φορείς, οι οποίοι καλούνται αφενός 
να βοηθήσουν τα μέλη τους και 
αφετέρου να διεκδηκήσουν καλύτε-
ρους συντελεστές benchmarks. 

Προφανώς, το CO2NTROL INFO θα 
παρακολουθεί τη διαδικασία και θα 
ενημερώνει τακτικά για τις νεότερες 
εξελίξεις. Επίσης, όσες εγκατα-
στάσεις είναι συνδομητές του 
co2ntrol®, το 2011 θα έχουν την 
βοήθεια που χρειάζονται σε όλα τα 
στάδια συλλογής των απαιτούμενων 
στοιχείων, ανάπτυξης στρατηγικής 
και επαλήθευσης των στοιχείων τους 
πριν αυτά σταλούν στο ΓΕΔΕ. 
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Η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών το 2010

Δικαιώματα EUAs 

Το πρώτο τετράμηνο του 2010 η τιμή 
των δικαιωμάτων παρουσίασε 
διακυμάνσεις γύρω από τα 13€/ 
δικαίωμα. Από το Απρίλιο ξεκίνησε 
μια έντονα ανοδική πορεία που 
οδήγησε την τιμή στο υψηλό έτους 
στις αρχές Μαΐου (16,01 €/EUA στις 
6/5/2010). Στη συνέχεια, η τιμή 
παρέμεινε πάνω από τα 15 € έως και 
τις αρχές Ιουλίου, οπότε άρχισε μια 
σταδιακή υποχώρηση έως και τα 
13,5 €/EUA. Στις αρχές Αυγούστου, 
οι τιμές έδειξαν εκ νέου σημάδια 
ανάκαμψης, ξεπέρασαν τα 14 €/EUA 
ενώ από το Σεπτέμβρη  έως και το 
Νοέμβριο κυμαίνονταν γύρω από τα 
15 €/EUA. Το Δεκέμβριο ξεκίνησε μια 
πτώση που έφερε την τιμή πάλι 
γύρω στα 13,5 €/EUA. Η μέση ετήσια 
τιμή κυμαίνεται γύρω στα 14,3 
€/EUA, περίπου 9% υψηλότερα σε 
σχέση με το 2009. 

Το 2010, οι όγκοι συναλλαγών 
μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Η οικονομικη 
κρίση, προβλήματα με brokers αλλά 
και σημαντικά προβλήματα με 
απάτες, μείωσαν τον όγκο συναλ-
λαγών περισσότερο από 50% σε 
σχέση με το 2009. Συνολικά, για το 
2010 εκτιμάται ότι οι συναλλαγές 
ήταν της τάξης των 500 εκατομ-
μυρίων δικαιωμάτων.  

 

Δικαιώματα CER  

Σε αντίθεση με τα EUAs, η 
εμπορευσιμότητα των CER αυξήθηκε 
σημαντικά σε σχέση με το 2009. Ο 
συνολικός όγκος συναλλαγών ξεπέ-
ρασε τα 50 εκατομμύρια μονάδες, 

αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το 
2009. Γενικά, φαίνεται να υπάρχει 
μια αναλογία 1:10 με τα δικαιώματα 
EUA όση περίπου είναι η αναλογία με 
την οποία οι εγκαταστάσεις επιτρέ-
πεται να τα χρησιμοποιούν.  

Γενικά, η τιμή των CER ακολουθεί 
εκείνη των δικαιωμάτων EUA με μία 
απόκλιση (spread) που το 2010 
κυμάνθηκε  μεταξύ 0,70 – 3,23 €. Το 
spread αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 
Μαΐου και Ιουλίου και έφτασε τα 2,5 
€, όταν υπήρξε κρίση αξιοπιστίας 
στην αγορά CER, λόγω κυκλοφορίας 
στην αγορά «πλαστών» CER, τα 
οποία θα έπρεπε να έχουν 
αποσυρθεί. Στη συνέχεια μειώθηκε 
για να παρουσιάσει και πάλι 
σημαντική αύξηση στο τέλος Νοεμ-
βρίου, ενώ στις 6/12 παρουσίασε τη 
μέγιστη τιμή του έτους στα 3,23 €. 
Τις πρώτες 20 μέρες του Δεκεμβρίου 
παρουσιάστηκε και σημαντική εμπο-
ρευσιμότητα αφού σε αυτό το 
διάστημα έγινε το 12% των ετήσιων 
συναλλαγών.  

 

Δικαιώματα ERU 

Από τις αρχές Δεκεμβρίου ξεκίνησε η 
συστηματική διαπραγμάτευση ERUs 
στο χρηματιστήριο BLUENEXT.  

Κατά τον πρώτο μήνα διαπραγ-
μάτευσης, ο όγκος συναλλαγών ήταν 
περίπου 600.000 μονάδες και η τιμή 
τους κυμάθηκε γύρω στα 11,7 
€/ERU, περίπου η ίδια με αυτή των 
CER. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
λογικό λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο 
τα CER όσο και τα ERU απευθύνονται 
περίπου στην ίδια χρηματιστηριακή 
αγορά. 
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Γενικές τάσεις 

Οι βασικές παράμετροι που 
καθορίζουν τις τιμές των 
δικαιωμάτων είναι (α) η συμπερι-
φορά των ευρωπαϊκών εταιρειών 
ηλεκτροπαραγωγής και (β) μεγάλες 
ευρωπαϊκές τράπεζες και χρηματι-
στηριακές εταιρείες που διαθέτουν 
σημαντικά χαρτοφυλάκια δικαιω-
μάτων.  

Οι εκπομπές των ηλεκτρο-
παραγωγών εξαρτώνται τόσο από τη 
διαφορά τιμής μεταξύ γαιάνθρακα 
και φυσικού αερίου, όσο και από την 
προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυ-
ξη, η οποία καθορίζει τη ζήτηση 
ηλεκτρικού ρεύματος. Στις περισ-
σότερες χώρες της Ε.Ε. έχει 
επανέλθει το θετικό πρόσημο στην 
μεταβολή του ΑΕΠ, αν και η ανάπτυ-
ξη είναι ακόμη ανεμική. Στην Ελλάδα 

παρατηρείται σημαντική ύφεση στη 
βιομηχανική παραγωγή που έχει 
οδηγήσει σε αντίστοιχα σημαντική 
μείωση της παραγωγής και των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
πολλούς βιομηχανικούς κλάδους. 
Αυτό οδήγησε στην πώληση 
σημαντικών ποσοτήτων δικαιωμάτων 
από εταιρείες που θέλουν να βελτιώ-
σουν τη ρευστότητά τους. Ωστόσο, 
το τελικό ισοζύγιο θα διαμορφωθεί 
και στην Ελλάδα από την ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από 
τους τρόπους κάλυψης της ζήτησης 
από τους ηλεκτροπαραγωγούς και 
ιδιαίτερα από τη ΔΕΗ.  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής 
των δικαιωμάτων EUA και CER 
καθώς και του όγκου συναλλαγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Εξέλιξη των τιμών κλεισίματος δικαιωμάτων το 2010 (πηγή: 
χρηματιστήρια Bluenext & ECX) 
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Σχήμα 2: Όγκος ημερήσιων χρηματιστηριακών συναλλαγών δικαιωμάτων το 
2010 (πηγή: χρηματιστήριο Bluenext) 
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Η αγορά ενεργειακών προϊόντων το 2010 

 

Αργό πετρέλαιο & προϊόντα 
πετρελαίου 

Το αργό πετρέλαιο ξεκίνησε γύρω 
στα 80 $/bbl και παρουσίασε μια 
σημαντική πτώση από τις αρχές 
Μαΐου, που το οδήγησε στα 65 
$/bbl. Η πτώση αυτή, που εν μέρει 
οφείλεται και στις διεθνείς ανησυχίες 
για την ελληνική κρίση ανακόπηκε 
ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα του 
Μαΐου, εν μέσω ανησυχιών για την 
εξέλιξη της διαρροής στον Κόλπο του 
Μεξικό. Η τιμή ανέκαμψε γρήγορα 
στα 75 $/bbl και συνέχισε να 
ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά έως 
και το τέλος του έτους. Το 
Δεκέμβριο, η τιμή ξεπέρασε τα 90 
$/bbl, για πρώτη φορά μετά το 
2008, οπότε και είχε ξεπεράσει τα 
100 $/bbl. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
εν μέρει στο σκληρό χειμώνα που 
χτύπησε το βόρειο ημισφαίριο αλλά 
και στους μεγάλους ρυθμούς 
ανάπτυξης των αναδυομένων 
οικονομιών, κυρίως της Κίνας, της 
Ινδίας και της Βραζιλίας. Οι δύο 
πρώτες απορροφούν σχεδόν το 
σύνολο της αύξησης της παραγωγής 
πετρελαίου τα τελευταία χρόνια.  

Αν και πολλές πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες θα ήθελαν μια σχετικά 
ψηλότερη τιμή, οι ανησυχίες για την 
διεθνή οικονομική ανάπτυξη που 
παραμένει ανεμική σε Ευρώπη και Β. 
Αμερική δεν επιτρέπουν προς το 
παρόν την περιστροφή των τιμών 

στα ύψη που τις είχαμε δει το 2008. 
Ωστόσο, η τιμή του πετρελαίου είναι 
δυνατό να επηρεαστεί από γεγονότα 
ή ακόμα και φήμες που αφορούν τις 
εταιρείες πετρελαίου και ιδιαίτερα τη 
ΒP. Μετά το ατύχημα στον κόπλο του 
Μεξικό και τα τεράστια ποσά 
αποζημιώσεων που κλήθηκε να 
πληρώσει, είναι πιθανό ότι το 2011 
θα γίνει στόχος εξαγοράς από άλλη 
εταιρία. Κάποια ειδησεογραφικά 
πρακτορεία δείχνουν ήδη προς την 
SHELL. 

Οι τιμές των προϊόντων πετρελαίου 
ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις 
τάσεις του αργού αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες της μεσογειακής 
αγοράς, η οποία έκρινε διαφορετικά 
την ελληνική κρίση. Η τιμή 
διυλιστηρίου για το μαζούτ (180 1%S) 
στην Ελλάδα ξεκίνησε από τα 38 
$/MWh στις αρχές του έτους. Τους 
πρώτους έξι μήνες του έτους η τιμή 
αυξανόταν σταθερά και έφτασε τα 
45 $/MWh στις αρχές του 
καλοκαιριού. Στη συνέχεια έμεινε 
σχετικά σταθερή γύρω από το εύρος 
42 – 44 $/MWh αλλά προς το τέλος 
του έτους άρχισε και πάλι να 
αυξάνεται. Στο τέλος Δεκεμβρίου 
έκανε το μέγιστο του έτους στα 46,1 
$/MWh. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνεται η 
διακύμανση της τιμής του αργού 
πετρελαίου (WTI spot) κατά τη 
διάρκεια του 2010.   
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Σχήμα 1: Εξέλιξη της τιμής αργού πετρελαίου ($/bbl, WTI, NYMEX) το 2010 

 

Ηλεκτρισμός – τιμολόγια βιομηχα-
νικής χρήσης  

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στον επόμενο Πίνακα έχουν αντληθεί 
από τον δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. 
(www.dei.gr). Η επεξεργασία και η 
μορφοποίηση των στοιχείων έγινε 
από την IPPC.  

Οι αναφερόμενες τιμές ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται σε περιπτώσεις 
πολύ μεγάλων βιομηχανικών 
πελατών. 

Γενικά, τα βιομηχανικά τιμολόγια 
έμειναν σταθερά όλο το 2010. 
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, 
η ΔΕΗ διέκοψε την εφαρμογή της 
ρήτρας καυσίμου. Ωστόσο, συνεχί-
ζονται οι ανησυχίες σχετικά με τη 
διαμόρφωση της τιμής πώλησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2012, 
οπότε και οι ηλεκτροπαραγωγοί θα 
αναγκάζονται να αγοράζουν το 
σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπών 
που θα χρειάζονται. Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της ΔΕΗ, αυτό θα 
σημάνει αύξηση των τιμολογίων 
κατά περίπου 40%. Παράλληλα, 

συνεχίζεται η συζήτηση για το 
μέλλον της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα με την 
πιθανή πώληση ή ενοικίαση μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ σε 
ιδιώτες. Παράλληλα, η αγορά των 
εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν πήγε πολύ καλά το 
2010 καθώς η Verbund ανακοίνωσε 
την αποχώρησή της από την 
ελληνική αγορά. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες ιδιαίτερα 
σημαντική για την εγχώρια αγορά 
ηλεκτρισμού ήταν η συνεισφορά από 
την παραγωγή των ιδιωτικών 
μονάδων φυσικού αερίου (Ενεργεια-
κή, Αλουμίνιο, ΗΡΩΝ, Θίσβη). Αντί-
θετα, η παραγωγή των πετρελαϊκών 
σταθμών (Αλιβέρι & Λαύριο) έχει 
ουσιαστικά σταματήσει και οι 
μονάδες έχουν τεθεί σε εφεδρεία. 

Στις αρχές του 2011, η ΔΕΗ θα 
προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές 
των τιμολογίων. Σύμφωνα με την 
επιχείρηση, οι αλλαγές αυτές μπορεί 
να περιλαμβάνουν μειώσεις για τα 
βιομηχανικά τιμολόγια. 
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Κωδικός τιμολογίου Γ21/Β (Ισχύς έως 25 kVA) 

Χρέωση Τετραμηνιαία 

Πάγιο 9,60 € 

Ενέργεια 0.13001 €/kWh 

Ελάχιστη χρέωση 9,60 € 

Κωδικός τιμολογίου Γ22/B (Ισχύς: 26 – 250 kVA) 

Χρέωση Μηνιαία 

Πάγιο 2,89 € 

Ισχύς (χρεωστέα ζήτηση) 2,1581 €/kW 

Ελάχιστη τιμή χρεωστέας ζήτησης 18 kW 

Ενέργεια 0,10039 €/kWh 

Ελάχιστη χρέωση Το πάγιο και η ισχύς των 18 kW 

Κωδικός τιμολογίου Γ23B (νυχτερινό) 

Χρέωση Τετραμηνιαία 

Πάγιο 17,66 € 

 Κανονική Μειωμένη 

Χρέωση ενέργειας (€/kWh) 0,16585 0,05140 

Ελάχιστη χρέωση (ΣΙ)*2,0534 € (ΣΙ: Συμφωνημένη ισχύς σε kVA) 
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Φυσικό αέριο 

Η ΕΠΑ Αττικής δημοσιοποιεί τις 
χρεώσεις για βιομηχανικούς κατανα-
λωτές, με κατανάλωση μεγαλύτερη 
από 100.000 Nm3, που αναφέρονται 
στον επόμενο πίνακα. Οι τιμές 
αλλάζουν μηνιαίως. Το Δεκέμβριο 
παρατηρήθηκε μια σημαντική άνοδος 
στις τιμές. Παράλληλα, από το 

Νοέμβριο έχει αυξηθεί ελαφρά η 
χρέωση της ισχύος. Σε ετήσια βάση, 
η μέση τιμή του φυσικού αερίου 
αυξήθηκε το 2010 κατά περίπου 30% 
σε σχέση με το 2009. 

Στα κόστη αυτά, η ΕΠΑ είναι δυνατό 
να προσφέρει επιπλέον έκπτωση σε 
πολύ μεγάλους πελάτες ή/και σε 
ειδικά μακροχρόνια συμβόλαια. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Έως 180 

MWh 

180 – 560 

Mwh 

560 -2000 

MWh 

2000-5000 

MWh 

Άνω των 

5000 MWh 
Χρέωση 

ισχύος 

(€/MW) (€/MWh) 

Ιανουάριος 38,44 37,37 35,59 33,46 32,03 

253 

Φεβρουάριος 40,52 39,40 37,52 35,27 33,77 
Μάρτιος 42,02 40,85 38,90 36,57 35,01 
Απρίλιος 41,88 40,72 38,78 36,45 34,90 
Μάϊος 42,56 41,38 39,41 37,05 35,47 
Ιούνιος 44,34 43,11 41,06 38,59 36,95 
Ιούλιος 43,20 42,00 40,00 37,60 36,00 
Αύγουστος 43,27 42,07 40,07 37,66 36,06 
Σεπτέμβριος 42,60 41,42 39,45 37,08 35,50 
Οκτώβριος 43,96 42,74 40,70 38,26 36,63 
Νοέμβριος 43,45 42,24 40,23 37,81 36,21 

256 
Δεκέμβριος 45,82 44,55 42,43 39,88 38,18 



Ενημερωτικό Δελτίο CO2NTROL  Τεύχος 18 

                             21 

 

Εξέλιξη Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής (2005:100)* 

 2009 09/10 10/10 11/10 12/10 

Γενικός Δείκτης 89,68 85,64 83,62 - - 

Χαρτί και χαρτόνι (NACE 17.12) 104,73 85,28 85,43 - - 

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου (NACE 19.20) 104,84 114,10 104,12 - - 

Κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών (NACE 
23.32) 

63,08 55,03 56,20 - - 

Παραγωγή τσιμέντου (NACE 23.51) 71,40 44,57 68,65 - - 

Παραγωγή σιδήρου & χάλυβα (NACE 2410) 83,25 102,63 81,90 - - 

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (NACE 
3511) 

94,71 84,26 81,63 - - 

* Οι κωδικοί NACE έχουν αλλάξει. Τα στοιχεία που δίνονται έχουν δημοσιευτεί από την ΕΣΥΕ 

 

Παραγωγή ενέργειας στο ΕΔΣ (MWh)* 

Λιγνίτης 30.541.597 2.500.534 2.137.192 1.962.203 - 
Φυσικό αέριο 9.376.247 805.014 1.012.934 776.406 - 
Πετρέλαιο 1.697.411 0 0 0 - 
ΑΠΕ 6.966.445 387.181 647.234 881.182 - 
Σύνολο 48.581.700 3.692.729 3.797.360 3.619.790 - 
* Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ 

 

Μέση τιμή διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων CO2 και παραγώγων (€/tn)* 

BLUENEXT EUA Spot (€/EUA) 13,15 15,31 15,26 14,77 14,22 

BLUENEXT EUA Volume (‘000 EUAs) 1.123.012 11.766 11.816 18.875 8.001 

BLUENEXT CER Spot (€/CER)  11,90 13,75 13,39 12,27 11,79 

BLUENEXT CER Volume (‘000 CERs) 36.324 2.786 1.682 3.688 5.045 

BLUENEXT ERU Spot (€/ERU) - - - - 11,76 

BLUENEXT ERU Volume (‘000 ERUs) - - - - 550 

ECX CFI December 11 (€/tn) - 15,69 15,60 15,08 14,56 

*Μέσες μηνιαίες τιμές  

 

Διεθνείς τιμές ενεργειακών προϊόντων 

Αργό πετρέλαιο ($/bbl)1 61,65 75,32 81,89 84,25 88,97 

1: NYMEX WTI cushing spot 

 

Ενδεικτικές τιμές ενεργειακών προϊόντων στην ελληνική αγορά (€/MWh) 

Ηλεκτρική ενέργεια1 - 100,39 100,39 100,39 100,39 

Φυσικό αέριο2 27,26 37,08 38,26 37,81 39,88 

Ελαφρύ μαζούτ3 - 41,85 40,68 42,04 44,97 

 

1 Χρέωση ενέργειας στο βιομηχανικό τιμολόγιο Γ22Β 

2 Τιμολόγιο ΜΒ4 (κατανάλωση μεταξύ 2.000 – 5.000 MWh) 

3 Τιμή διυλιστηρίου για μαζούτ 180 1%S ($/MWh) 



   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστόλη 58, 34100 Χαλκίδα
Τηλ./Φαξ:  22210 25314 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


