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Το Ευρωπαϊκό Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS) αποτελεί έναν από τους ευέλικτους μηχανισμούς για 
τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο σύστημα έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί 
τις εκπομπές της, να τις αναφέρει σε ένα ετήσιο ισολογισμό και να επιστρέφει στις αρχές έναν αριθμό δικαιωμάτων 
ρύπανσης ίσο με τις εκπομπές. Τα δικαιώματα ρύπανσης εκχωρούνται από το κράτος στις αρχές κάθε έτους σε κάποιες 
επιχειρήσεις (από το 2013 η ηλεκτροπαραγωγή δεν δικαιούται δωρεάν δικαιώματα) με βάση σχέδια κατανομής που 
καταστρώνονται στις αρχές κάθε περιόδου εμπορίας. Κάθε δικαίωμα ρύπανσης ισοδυναμεί με ένα τόνο ισοδύναμου CO2. 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών μετατρέπει τα αέρια του θερμοκηπίου σε εμπορεύσιμο αγαθό. Τα 
δικαιώματα ρύπανσης (EUA) είναι ανταλλάξιμα και η τιμή τους μπορεί να διαπραγματευτεί μεταξύ επιχειρήσεων αλλά 
κυρίως μέσω χρηματιστηρίων άνθρακα. Παράλληλα, στη διεθνή αγορά κυκλοφορεί ένα εύρος διαφορετικών ειδών 
δικαιωμάτων και παραγώγων προϊόντων άνθρακα. Όποια επιχείρηση δραστηριοποιηθεί έγκαιρα, παρακολουθεί 
συστηματικά τις εκπομπές της, ενημερώνεται και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματά της, όχι μόνο ελαχιστοποιεί 
το κόστος συμμετοχής της στην εμπορία ρύπων αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποκομίσει άμεσα οικονομικά 
οφέλη.  

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ IPPC 

Η IPPC εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών. Εξυπηρετεί 
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην εμπορία ρύπων από όλους τους βιομηχανικούς κλάδους 
και από τις μεταφορές.  

Στελέχη της IPPC συμμετείχαν στην εκπόνηση όλων των ελληνικών σχεδίων κατανομής καθώς και στην 
οργάνωση του ελληνικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων. Επίσης, έχουν διαπιστευτεί ως επαληθευτές. 
Παράλληλα, το πρότυπο σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών που έχει αναπτύξει η IPPC 
αποτελεί ένα από τα ελάχιστα στο είδος του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η IPPC παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
και διασφαλίζουν ότι ο πελάτης θα αποκομίσει το μέγιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.    

 



       

 
 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η IPPC διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο προϊόν με τη μορφή ετήσιου 
πακέτου υπηρεσιών σε κάθε επιχείρηση που έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών. Το πακέτο αυτό το έχουμε ονομάσει CO2NTROL® και περιλαμβάνει:  

 

Υπολογισμός και αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Η IPPC αναλαμβάνει τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προετοιμασία της ετήσιας 
έκθεσης αναφοράς και την υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης. Η εργασία γίνεται σύμφωνα με 
τις Αποφάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μελετητές με εξειδικευμένη εμπειρία. Η 
εργασία της IPPC περιλαμβάνει επιτόπια συνεργασία στο χώρο της επιχείρησης. 

Επιπλέον, για τους βιομηχανικούς μας πελάτες, στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται και οι αναφορές PRTR, τα 
ερωτηματολόγια VOC και οι ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων. Καλύπτουμε έτσι σχεδόν το σύνολο των 
υποχρεωτικών ετήσιων περιβαλλοντικών αναφορών της βιομηχανίας. 

 

Συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών 

Η IPPC αναπτύσσει συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές Αποφάσεις (υποχρεωτικός τομέας εμπορίας ρύπων) και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064 
(εθελοντικός τομέας). Κάθε σύστημα είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη εταιρία για την οποία αναπτύσσεται 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα ενός ήδη εφαρμοζόμενου συστήματος (ISO 9001 ή 
14001). Επιπλέον, η IPPC αναλαμβάνει είτε τη λειτουργία του συστήματος σε συνεχή βάση είτε τον έλεγχο της 
εφαρμογής του συστήματος μέσω εξωτερικών επιθεωρήσεων.  

 

Συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών 

Η IPPC μεσολαβεί και δίνει πρόσβαση στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά ρύπων για συναλλαγές EUA, EUAA, CER, 
ERU και παραγώγων προϊόντων άνθρακα. Οι συναλλαγές γίνονται με απόλυτη ασφάλεια σε αναγνωρισμένα 
χρηματιστήρια ρύπων και με αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες.  

 

Ενημέρωση και εκπαίδευση 

Η IPPC  εκδίδει περιοδικές αναλυτικές εκθέσεις ενημέρωσης υπό τον τίτλο CO2NTROL® info. Η ενημέρωση αφορά τις 
κλιματικές αλλαγές και το σύστημα εμπορίας ρύπων, τις διεθνείς συναλλαγές δικαιωμάτων και παραγώγων, τη 
διαχείριση ενέργειας και τα ενεργειακά προϊόντα. Επιπλέον, η IPPC αναλαμβάνει την επιτόπια ενημέρωση και 
εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικών αλλαγών, εμπορίας ρύπων και 
ενέργειας είτε στο πλαίσιο συμμετοχής στην εμπορία ρύπων είτε στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης 
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