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Edit… 
Αγαπητοί φίλοι, 

Το Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
έκλεισε φέτος την πρώτη δεκαετία της ζωής του. 
Περίπου 11.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
αρκετές εκατοντάδες εταιρίες αερομεταφορών 
και από το 2017 μερικές χιλιάδες σκάφη της 
ακτοπλοΐας και της ποντοπόρου ναυτιλίας έχουν 
την υποχρέωση να παρακολουθούν αναλυτικά, 
να αναφέρουν και να επαληθεύουν τις αναφορές 
τους που αφορούν εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα. Το 
παράδειγμα της Ευρ. Ένωσης ήδη ακολουθούν 
και άλλες χώρες της Ευρώπης, η Κίνα και 
περιοχές της Β. Αμερικής (Καλιφόρνια, Κεμπέκ, 
Αλμπέρτα). Η δεκαετής επέτειος σημαδεύεται 
από την δημοσιοποίηση της πρότασης νέας 
οδηγίας που θα καθορίσει το EU-ETS την 
επόμενη δεκαετία αλλά, κυρίως, από την 
απόφαση να μπορεί να παρεμβαίνει η Ευρ. 
Επιτροπή και να καθορίζει την τιμή των 
δικαιωμάτων. Μια ανάγκη που προέκυψε από τα 
δικά της λάθη στην αρχική κατανομή των 
δικαιωμάτων.  

Εντωμεταξύ στις αρχές Σεπτεμβρίου ένας τόνος 
διοξειδίου του άνθρακα κόστιζε 8,05 € στην 
Ευρώπη, 45,76 γουαν (6,40 €) στο Πεκίνο και 
12,52 $ (11,17 €) στην Καλιφόρνια. Η επέκταση 
των αγορών άνθρακα, τα διαφορετικά 
συστήματα εμπορίας και τα ασύμβατα μεταξύ 
τους (μη ανταλλάξιμα) δικαιώματα φαίνεται πως 
θα είναι το επόμενο πρόβλημα που πρέπει να 
λυθεί σε μια προσπάθεια παγκοσμιοποίησης της 
αγοράς.   
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Carbon & Energy news………           
 Κλιματικές αλλαγές 

 

Όπως ανακοινώθηκε από τη NOAA, ο Ιούλιος 
του 2015 ήταν ο θερμότερος Ιούλιος που 
έχει καταγραφεί από τότε που γίνονται 
επίσημες μετεωρολογικές καταγραφές (1880). Ο 
καύσωνας έπληξε ιδιαίτερα σκληρά την Ινδία και 
το Πακιστάν όπου συνολικά καταγράφηκαν 
περισσότεροι από 3.500 θάνατοι. Η μέση 
θερμοκρασία του πλανήτη ήταν 16,6oC, περίπου 
0,80oC πάνω από τη μέση θερμοκρασία Ιουλίου 
του περασμένου αιώνα. Το προηγούμενο ρεκόρ 
είχε καταγραφεί το 1998.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας 
(WMO) ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι 
το φαινόμενο El Nino, δηλαδή η μετεωρολογική 
ανωμαλία που εμφανίζεται στις δυτικές ακτές της 
Αμερικής σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
αναμένεται φέτος να είναι ιδιαίτερα δυνατό. Η 
μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου εκτιμάται 
ότι θα παρατηρηθεί μεταξύ Οκτωβρίου 2015 – 
Ιανουαρίου 2016 και θα περιλαμβάνει 
καταστροφικές πλημμύρες και τυφώνες στις 
χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. 

Η NASA ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Μια 
μάλλον θεωρητική μέχρι σήμερα επίπτωση των 
κλιματικών αλλαγών, έχει αρχίσει να γίνεται 

μετρήσιμη πραγματικότητα. Στην τελευταία 
έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις 
Κλιματικές Αλλαγές αναφέρεται μια πιθανή 
αύξηση της στάθμης κατά 33 – 100 εκατοστά 
έως το τέλος του αιώνα. Ωστόσο, ακριβείς 
μετρήσεις από δορυφόρους έδειξαν ότι τα 
τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται ήδη μια μέση 
αύξηση της τάξης των 8 εκατοστών. Η NASA 
θεωρεί ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στο 
τέλος του αιώνα η αύξηση της στάθμης θα είναι 
τουλάχιστο ένα μέτρο, λόγω της θερμικής 
διαστολής του νερού των ωκεανών αλλά και 
λόγω της τήξης των πάγων της Γροιλανδίας. Η 
έρευνα της NASA περιλαμβάνει επιστημονικές 
αποστολές στη Γροιλανδία αλλά και συνεχείς 
μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας μέσω δορυφόρων. 

Στο τέλος του 2015, στο Παρίσι θα εκτυλιχθεί 
η κρισιμότερη και μάλλον τελική φάση της 
διαπραγμάτευσης για μια νέα διεθνή 
σύμβαση για τις κλιματικές αλλαγές. Η 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCCS) 
έχει ζητήσει από όλες τις χώρες να καταθέσουν 
τις προτάσεις τους σε κωδικοποιημένη μορφή 
που ονομάζεται INDC (Intended Nationally 
Determined Contributions). Μέχρι τις αρχές 
Σεπτεμβρίου αρκετές χώρες και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είχαν καταθέσει σχετικές προτάσεις. Οι 
Ευρ. Ένωση, ΗΠΑ, Καναδάς, Νορβηγία, Ρωσία, 
Ουκρανία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Αυστραλία, 
Ν. Ζηλανδία και Ιαπωνία έχουν προτείνει 
απόλυτες μειώσεις των εθνικών τους εκπομπών 
αλλά με διαφορετικό έτος βάσης και διαφορετικό 
χρονοδιάγραμμα επίτευξης. Οι Κίνα και Ινδία 
έχουν προτείνει μειώσεις της έντασης άνθρακα 
στην οικονομία τους, δηλαδή μείωση των 
εκπομπών ανά μονάδα παραγόμενου ΑΕΠ. Οι 
Βραζιλία, Νότια Αφρική και Μεξικό έχουν 
προτείνει μειώσεις των εκπομπών τους σε σχέση 
με τις προβλεπόμενες εκπομπές που θα είχαν τα 
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επόμενα χρόνια. Άλλες χώρες όπως η Ινδονησία, 
το Μαρόκο, η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Χιλή και η 
Μαγαδασκάρη έχουν προτείνει την ανάληψη 
δράσης και ανάπτυξη εθνικών σχεδίων για την 
ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών και τη 
μείωση των εκπομπών, χωρίς να προσδιορίζουν 
ποσοτικούς στόχους. 

 

 

Σε επιστημονικές εκθέσεις που 
αναδημοσιεύτηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
αναφέρεται ότι οι κλιματικές αλλαγές 
αποτέλεσαν ένα καθοριστικό παράγοντα 
για τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. 
Συγκεκριμένα, από το 2007 και μετά, η περιοχή 
βιώνει μια πρωτοφανή περίοδο ξηρασίας που 
κατέστρεψε περίπου το 75% του ζωικού 
κεφαλαίου και το 50% της αγροτικής 
παραγωγής. Αποτέλεσμα της ξηρασίας ήταν 
περίπου ένα εκατομμύριο αγρότες να 
εγκαταλείψουν τις αγροτικές περιοχές της Συρίας 
και να εγκατασταθούν ως πρόσφυγες σε αστικά 
κέντρα ενώ παράλληλα το κόστος του νερού και 
της διατροφής αυξήθηκε κατακόρυφα. Αυτή η 
κατάσταση θεωρείται ότι ήταν η αφορμή που 
πυροδότησε την έναρξη του εμφύλιου πολέμου 
καθώς το καθεστώς της Συρίας δεν κατάφερε να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες των κατοίκων της 
χώρας. Υπενθυμίζεται ότι οι κλιματικές αλλαγές 
έχουν κατονομαστεί ως σημαντική αιτία και στον 

εμφύλιο του Σουδάν που κράτησε περίπου μια 
δεκαετία και είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες 
χιλιάδες νεκρούς και τον τελικό διαχωρισμό της 
χώρας με την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, και 
άλλες χώρες της ανατολικής Μεσογείου, όπως η 
Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος κινδυνεύουν 
να ζήσουν αντίστοιχα έντονες και μακροχρόνιες 
ξηρασίες τα επόμενα χρόνια που θα μπορούσαν 
εν δυνάμει να τις αποσταθεροποιήσουν πολιτικά. 

  

 

 Εμπορία ρύπων 

Η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούλιο την 
πρόταση Οδηγίας που θα τροποποιήσει την 
υφιστάμενη Οδηγία για την εμπορία ρύπων 
και θα ισχύσει για την περίοδο 2020 – 
2030. Στις σημαντικότερες αλλαγές 
περιλαμβάνονται η σημαντική μείωση των 
κατανεμόμενων δικαιωμάτων κατά περίπου 560 
εκατομμύρια. Η μείωση θα προκύψει από την 
αύξηση του ετήσιου συντελεστή μείωσης των 
δικαιωμάτων από 1,74% που είναι την περίοδο 
2013- 2020 σε 2,2%. Η νέα κατανομή θα γίνει με 
τη χρήση νέων συντελεστών benchmarks που 
αναμένεται να είναι «σκληρότεροι» δηλαδή να 
κατανέμουν λιγότερα δικαιώματα για το ίδιο 
επίπεδο δραστηριότητας. Μια ακόμη σημαντική 
αλλαγή θα είναι ότι δεν θα χρησιμοποιείται ένα 
στατικό ιστορικό επίπεδο δραστηριότητας (HAL) 
αλλά αυτό θα επαν-υπολογίζεται περιοδικά εντός 
της περιόδου 2020 – 2030. Προβλέπονται επίσης 
αλλαγές στις δημοπρασίες των δικαιωμάτων, 
χρήση ενός σεβαστού ποσού από τις 
δημοπρασίες για την οικονομική ενίσχυση 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, νέα 
μεθοδολογία για την κατανομή δικαιωμάτων 
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στους νεοεισερχόμενους καθώς και αλλαγές στον 
Κανονισμό λειτουργίας των Μητρώων. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο τέλος Απριλίου ο 
Κανονισμός για την παρακολούθηση την 
αναφορά και την επαλήθευση εκθέσεων 
εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές 
(Κανονισμός 2015/757). Όλα τα πλοία 
(ποντοπόρος ναυτιλία και ακτοπλοΐα) ολικής 
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 5.000 GT έχουν 
την υποχρέωση να εκπονήσουν σχέδια 
παρακολούθησης και να τα υποβάλλουν σε 
επαληθευτές για έλεγχο, το αργότερο έως την 31 
Αυγούστου 2017. Το 2018 θα είναι το πρώτο 
έτος παρακολούθησης και οι πρώτες 
επαληθευμένες εκθέσεις θα κατατεθούν έως το 
τέλος Απριλίου του 2019. Η μεθοδολογία 
παρακολούθησης και αναφοράς μοιάζει με εκείνη 
των αεροπλάνων (υπολογισμός ανά πλόα μόνο 
για πλόες που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστο 
ευρωπαϊκό λιμάνι) αλλά περιλαμβάνει αρκετές 
ιδιαιτερότητες λόγω των διαφορών μεταξύ των 
δύο μέσων μεταφοράς. Σημειώνεται ότι 
τουλάχιστο καταρχήν οι θαλάσσιες μεταφορές 
δεν θα έχουν υποχρέωση συμμετοχής στην 
εμπορία ρύπων, μόνο στην παρακολούθηση και 
την αναφορά τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου 
Reuters, εντός του έτους αναμένεται η 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρ. Ένωσης και της Κίνας για τη δημιουργία 
ενός παγκόσμιου συστήματος εμπορίας ρύπων 
για τις αεροπορικές μεταφορές που θα ικανοποιεί 
και τις δύο πλευρές. Η Ευρ. Ένωση έχει δώσει 
προθεσμία στον ICAO μέχρι το 2016 για τη 
δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού. 
Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα (μαζί με τη Ρωσία και 
τις ΗΠΑ) είχαν αντιδράσει με σφοδρότητα στην 
ενσωμάτωση των αεροπορικών μεταφορών στο 
EU ETS το 2012. Η συμφωνία ενδέχεται να 
προβλέπει την δυνατότητα των εταιριών να 
χρησιμοποιούν αντισταθμίσεις άνθρακα για τις 
εκπομπές τους ή διεθνή πιστωτικά μόρια σε μια 
προσπάθεια να γίνει φθηνότερη η εφαρμογή της.  

Η Τουρκία δημιούργησε το δικό της σύστημα 
εμπορίας ρύπων. Περίπου 1600 βιομηχανικές 
μονάδες συμμετέχουν στο τούρκικο σύστημα 
εμπορίας ρύπων που ξεκίνησε φέτος και τον 
Απρίλιο του 2016 θα κατατεθούν οι πρώτες 
εκθέσεις εκπομπών. Το σύστημα έχει περίπου 
την ίδια δομή με το Ευρωπαϊκό όσο αφορά την 
παρακολούθηση, την αναφορά και την 
επαλήθευση των εκπομπών.  Ωστόσο, μένει να 
διασαφηνιστούν αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με 
την ίδια την εμπορία, δηλαδή τον τρόπο έκδοσης 
και διαχείρισης των δικαιωμάτων. Σημειώνεται 
ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σκέψεις 
διασύνδεσης του τουρκικού συστήματος με το 
Ευρωπαϊκό αν και κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται 
μακροπρόθεσμα. 
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 Ενεργειακός Σχεδιασμός 

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ο ελληνικός λιγνίτης είναι ο 
χειρότερος της ευρύτερης περιοχής με 
αποτέλεσμα το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα το 
2012, να ανέλθει σε 59,9 €/MWh, έναντι εύρους 
31,6 €/MWh που ήταν στη Βουλγαρία έως 54,2 
€/MWh που ήταν στη Ρουμανία. Η κακή 
ποιότητα οφείλεται στην εξαιρετικά χαμηλή 
θερμογόνο δύναμη αλλά και στο υψηλό ποσοστό 
υγρασίας (κυρίως στην Πελοπόννησο).  

Αλλά και ποσοτικά, τα ελληνικά κοιτάσματα 
λιγνίτη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Η ίδια η ΔΕΗ 
εκτιμά ότι οι απολήψιμες ποσότητες λιγνίτη είναι 
περίπου 3 δις τόνοι (Δυτ. Μακεδονία: 1,8 δις 
τόνοι, Δράμα: 900 εκατ. τόνοι, Ελασσόνα: 169 
εκατ. τόνοι, Μεγαλόπολη: 223 εκατ. τόνοι) και 
με τον σημερινό ρυθμό ανάλωσης επαρκούν για 
περίπου 45 χρόνια. Ωστόσο, είναι πιθανό αυτό το 
νούμερο να αποτελεί υπερεκτίμηση και η 
πραγματικά απολήψιμη ποσότητα να είναι 15 – 
20% μικρότερη. Η αξία του λιγνίτη σε 
οικονομικούς όρους έχει αποτιμηθεί με διάφορες 
μεθόδους που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. 
Ο λόγος είναι ότι λόγω της φύσης του καυσίμου 
δεν υπάρχει οργανωμένη εγχώρια ή διεθνής 
αγορά λιγνίτη και ακόμη και η ΔΕΗ μόνο σχετικά 
πρόσφατα άρχισε να τηρεί αναλυτικά στοιχεία 
για το κόστος εξόρυξης που διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με το κοίτασμα.  Οι τελευταίες μελέτες 
αναφέρουν μια συνολική αξία περίπου 100 - 140 
δις ευρώ για το σύνολο των κοιτασμάτων του 
ελληνικού χώρου. Ωστόσο, αρκετοί μελετητές 
θεωρούν αυτή την αξία υπερεκτιμημένη. 
Συγκρίνοντας τη θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη 
με εκείνη του λιθάνθρακα, τότε κατ΄ αντιστοιχία 
η τιμή του ελληνικού λιγνίτη θα έπρεπε να 
κυμαίνεται μεταξύ 12 – 20 €/tn. Σε αυτή την 

περίπτωση, η συνολική οικονομική αξία των 
κοιτασμάτων είναι της τάξης 37 – 65 δις ευρώ.  

Είναι προφανές ότι οι εκτιμήσεις για τα 
αποθέματα, την ποιότητα και το κόστος του 
ελληνικού λιγνίτη επηρεάζει το μακροπρόθεσμο 
ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. 

 

 

Ένα σημαντικό τμήμα του 3ου μνημονίου 
που υπέγραψε η Ελλάδα τον Αύγουστο του 
2015 αφορά την ενεργειακή αγορά. Τα 
σημαντικότερα που αλλάζουν είναι: 

 Αναμόρφωση του μηχανισμού αποδεικτικών 
διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ). Τα ΑΔΙ είναι ο 
μηχανισμός μέσω του οποίου κάθε μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής εισπράττει ετησίως ένα 
χρηματικό ποσό προκειμένου να βρίσκεται σε 
ετοιμότητα παραγωγής, άσχετα από το αν 
παράγει ή όχι. 

 Αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας από τους παραγωγούς σε τιμή κάτω 
από το μεταβλητό κόστος.  

 Αλλαγές στη διανομή του φυσικού αερίου. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται κατάργηση του 
μονοπωλίου των τριών ΕΠΑ, λογιστικός 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων τους από 
τη ΔΕΠΑ εντός του 2016 και ο νομικός και 
λειτουργικός διαχωρισμός των κλάδων 
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διανομής έως τον Ιανουάριο του 2017 με τη 
σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου (ΕΔΑ). 
Επιπλέον, καθορίζεται το περιεχόμενο των 
Αδειών Διανομής και Αδειών Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής, ορίζονται οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγησή τους, καθορίζονται τα 
πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα 
λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων 
Διανομής Φυσικού Αερίου και οριοθετούνται οι 
υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου 
Διανομής. Προβλέπεται ακόμη η θέσπιση 
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής. 

 Θεσμοθετούνται κανόνες για τον συμψηφισμό 
των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του 
διαχειριστή της αγοράς. 

 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη 
στήριξη των ΑΠΕ. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται η 
ανάγκη προώθησης της εξοικονόμησης 
ενέργειας και η αναβάθμιση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο αφενός να 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες 
ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ. 

 Προώθηση νομικού πλαισίου για τις 
διακοπτόμενες συμβάσεις φυσικού αερίου 
(συμβάσεις διακοψιμότητας) 

 Σχεδιασμός ενός συστήματος δημοπρασιών 
ΝΟΜΕ με στόχο να μειωθεί το μερίδιο αγοράς 
της ΔΕΗ έτσι ώστε μετά το 2020 καμία εταιρία 
να μην παράγει ή εισάγει περισσότερο από το 
50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Υπενθυμίζεται ότι οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ 
αποτελούν εναλλακτική λύση στην 
ιδιωτικοποίηση τμήματος της ΔΕΗ και 
αφορούν την πρόσβαση τρίτων στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται σε 
μονάδες της ΔΕΗ με τιμές που σχετίζονται με 
το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι 

σημαντικά φθηνότερο για παλιές λιγνιτικές 
μονάδες και υδροηλεκτρικά που έχουν 
αποσβέσει το κόστος τους και χρησιμοποιούν 
καύσιμα χαμηλού ή μηδενικού κόστους. 
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Οι εκθέσεις εκπομπών του 
2014 (Ελλάδα) 

Οι επαληθεύσεις εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για το έτος 2014 οδήγησαν σε 
περαιτέρω σημαντική μείωση των εκπομπών για 
σχεδόν όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν στο 
EU-ETS.  

Στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής υπήρξε 
σημαντική μείωση των εκπομπών. Οι συνολικές 
επαληθευμένες εκπομπές ήταν 40.154.945 τόνοι 
CO2, μειωμένες κατά 8,8% σε σχέση με το 2013. 
Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις 
ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
(ELPEDISON, ΗΡΩΝ, PROTERGIA). Μείωση 
παρατηρείται και στις λιγνιτικές ενεργειακές 
μονάδες της ΔΕΗ. Οριακή αύξηση των εκπομπών 
σημειώθηκε μόνο στους Αυτόνομους Σταθμούς 
Παραγωγής της ΔΕΗ στα μικρότερα νησιά, 
αντανακλώντας ίσως τη μεγαλύτερη ζήτηση 
λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης.  

Σημειώνεται ότι το 2014 για πρώτη φορά στην 
ιστορία της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, η 
συνεισφορά του λιγνίτη στην κάλυψη της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε οριακά 
κάτω από το 50% του συνόλου. Συνολικά, η 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2014 μειώθηκε 
σε σχέση με το 2013 κατά 1,5%. Η μείωση της 
ζήτησης συνεχίστηκε για έκτη συνεχόμενη 
χρονιά, δηλαδή από το 2008, οπότε και είχε 
σημειωθεί ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας (55,8 TWh). Συγκεκριμένα, το 2014 η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 
45,76 TWh και καλύφθηκε κατά 49,6% από 
λιγνιτικές μονάδες, 16,3% από φυσικό αέριο, 
8,5% από μεγάλα υδροηλεκτρικά (μειωμένη 
σημαντικά σε σχέση με το 2013 λόγω του 

υδρολογικού κύκλου), 6,7% από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και κατά 19% από εισαγωγές 
που αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2013. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα συγκριτικά 
στοιχεία επαληθευμένων εκπομπών στον τομέα 
της ηλεκτροπαραγωγής για τα τρία τελευταία 
έτη. Σημειώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των 
δικαιωμάτων αγοράστηκαν από τους 
ηλεκτροπαραγωγούς σε δημοπρασίες 
δικαιωμάτων καθώς μόνο 102.836 δικαιώματα 
εκχωρήθηκαν δωρεάν στη ΔΕΗ, για εκείνες τις 
λιγνιτικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες με 
συστήματα τηλεθέρμανσης.   

Εταιρία 2012 2013 2014 

ΔΕΗ Α.Ε. 47.525.353 41.285.844 39.239.023 

   Λιγνιτικά 42.378.234 36.435.345 34.295.644 

   Φυσ. Αέριο 400.046 1.600.598 1.582.927 

   Πετρέλαιο 26.469    

   Μικτά (Λαύριο) 1.249.799    

   Κρήτη 1.861.826 1.731.326 1.827.439 

   Ρόδος 551.666 524.376 495.218 

   Υπόλ. νησιά 1.057.313 994.199 1.037.795 

ELPEDISON 1.419.031 1.033.794 377.762 

ΗΡΩΝ Α.Ε. 489.060 553.881 235.271 

PROTERGIA 865.996 596.725 175.196 

KORINTHOS POWER 481.499 574.694 127.693 
ΣΥΝΟΛΟ 50.780.939 44.044.938 40.154.945 

  

Στον κλάδο των καύσεων συμμετέχει ένας 
σημαντικός αριθμός βιομηχανιών από 
διαφορετικούς κλάδους. Ξεχωρίζει η βιομηχανία 
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. που περιλαμβάνει μονάδα 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και ευθύνεται για 
περίπου τα 3/4 των επαληθευμένων εκπομπών 
του κλάδου. Από τις υπόλοιπες βιομηχανίες, οι 12 
είναι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και 7 
ενεργειακές μονάδες (τηλεθέρμανση, ΔΕΣΦΑ, 
ΕΥΔΑΠ). 
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Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές που 
δηλώθηκαν από τις μονάδες καύσης για τα τρία 
τελευταία έτη. Αρκετές από τις εγκαταστάσεις 
άρχισαν να συμμετέχουν στο EU ETS από το 
2013 και γι’ αυτό το λόγο δεν αναφέρονται 
εκπομπές τους το 2012.  

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  40.422 1.165.202 1.179.691 

ΕΛΒΑΛ Α.Ε.    84.133 86.487 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.   10.013 9.849 

ΕΒΖ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 14.609 6.440 133 

ΕΒΖ (ΠΛΑΤΥ) 23.919 23.753 43.713 

ΕΒΖ (ΣΕΡΡΕΣ) 10.563 4.984 126 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.   9.305 8.329 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   1.486 953 

ΕΛΑΣΤΡΟ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 24.545 22.413 18.702 

ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ 46.290 42.379 34.100 

ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 36.640 22.425 22.627 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 15.312 16.391 15.248 

TOSOH HELLAS   19.223 23.366 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ   3.742 77 

ΔΕΣΦΑ 49.366 50.047 50.698 

ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε.Β.Ε. / KNORR ΑΒΕΕ   5.369 5.786 
ΖΑΝΑΕ-ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  247 0 

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 

  4.415 4.899 

ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ   11.696 12.637 

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ   902 899 

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ   11.420 12.434 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ   9.054 11.499 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ   7.072 7.078 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ   452 594 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

  0 51 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 469 426 767 

ΕΥΔΑΠ 18.535 10.984 5.236 

ΔΕΣΦΑ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ   9.267 6.396 

ΣΥΝΟΛΟ 280.670 1.553.240 1.555.979 

 

Στον κλάδο των διυλιστηρίων υπήρξε αύξηση 
των επαληθευμένων εκπομπών. Η αύξηση 
οφείλεται αφενός στην πλήρη λειτουργία της 
εγκατάστασης των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα μετά τις 
πρόσφατες εργασίες αναβάθμισης, καθώς και 
στην αύξηση του όγκου των εργασιών της 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.  

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι επαληθευμένες 
εκπομπές των τελευταίων τριών ετών. 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΕΛΠΕ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1.498.887 1.499.799 1.393.017 

ΕΛΠΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 329.730 240.443 239.535 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 1.965.070 1.967.681 2.111.906 

ΕΛΠΕ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ  81.881 1.664.347 1.908.758 

ΣΥΝΟΛΟ 3.875.568 5.372.270 5.653.216 

 

Οι επαληθευμένες εκπομπές της ΛΑΡΚΟ  
αυξήθηκαν κατά 6,5% από 756.414 τόνους CO2 
το 2013 σε 805.472 τόνους το 2014.  

Ο κλάδος των χαλυβουργείων συνεχίζει να 
περνά μεγάλη κρίση. Οι επαληθευμένες εκπομπές 
των τριών χαλυβουργείων που συνέχιζαν να 
λειτουργούν το 2014 μειώθηκαν 5,4% σε σχέση 
με το 2013. Η λειτουργία τους στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια επίτευξης 
εξαγωγών. Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι 
εκπομπές των τριών τελευταίων χρόνων. 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 905 0 0 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 17.026 1.519 1.937 

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 38.638 28.611 29.343 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΕΕ 28.496 27.324 23.718 

SOVEL Α.Ε. 68.408 65.395 61.194 

ΣΥΝΟΛΟ 153.473 122.849 116.192 
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Οι εκπομπές των εγκαταστάσεων παραγωγής 
τσιμέντου συνέχισαν να αυξάνονται για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά μετά το 2011. Η αύξηση σε 
σχέση με το 2013 είναι 4,7% και οφείλεται 
κυρίως στην αυξημένη παραγωγή των 
εργοστασίων του ΤΙΤΑΝΑ στο Καμάρι και στην 
Πάτρα. Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι 
εκπομπές του κλάδου κατά την τελευταία 
τριετία. 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ 1.371.289 1.325.416 1.292.330 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ (Μυλάκι) 866.028 1.014.802 1.075.999 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 357 19  

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 579.624 1.016.933 941.803 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΠΑΤΡΑ 679.642 758.094 881.800 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 70 67 61 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΚΑΜΑΡΙ  1.210.201 1.570.569 1.725.551 

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 262.689 129.945 174.123 

ΣΥΝΟΛΟ 4.969.900 5.815.845 6.091.667 

 

Στον κλάδο παραγωγής ασβέστη 
παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα στις 
εκπομπές αλλά σημαντικές ανακατατάξεις μεταξύ 
των εγκαταστάσεων. Δύο βιομηχανίες που έχουν 
κλείσει οριστικά, απεντάχθηκαν από το σύστημα 
(ΑΙΜΟΣ, ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ) ενώ δύο ακόμη έχουν 
ουσιαστικά εγκαταλείψει την παραγωγή και 
επαληθεύουν μηδενικές εκθέσεις εδώ και αρκετά 
χρόνια. Κάποιες εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη 
στο κάτω όριο της δυναμικότητάς τους και είναι 
πιθανό να σταματήσουν την παραγωγή τους 
εντός του 2015. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές όλων 
των εγκαταστάσεων για τα τελευταία τρία έτη. 

 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΑΣΒΕΣΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ–ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΠ. 0 0  0 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΒΕΕ 0 0 0 

Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 14.905 10.775 15.786 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 5.450 5.247 2.225 

ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. 8.797 8.750 7.431 

CaO ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 25.368 29.763 27.315 

ΡΑΙΚΟΣ A.E. 11.671 6.885 13.656 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α.& Α. Α.Ε.  18.538 11.990 6.752 

CaO ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 54.226 72.189 69.314 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ A.E. 6.518 6.385 5.933 

ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Β.& Α. Α.Ε.  8.944 5.453 5.588 

ΜΠΟΥΓΑ ΑΦΟΙ ΗΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8.798 1.368 4.775 

ΥΙΟΙ Θ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε. 11.482 6.479 5.700 

ΟΛΥΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - 
Ν. ΣΙΑΜΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3.580 2.542 1.449 

Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΕ 56.779 49.893 48.213 

CaO ΕΛΛΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21.156 11.399 8.858 

ΑΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΛΟΥ 26.098 26.832 26.540 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. - 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 

  197.978 189.756 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 

  15.287 26.718 

ΣΥΝΟΛΟ 298.857 469.215 466.009 

 

Στον κλάδο του γυαλιού, η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 
αύξησε την παραγωγή και τις εκπομπές της για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι εκπομπές του 2014 
ήταν 48.033 tnCO2, αυξημένες κατά 1,2% σε 
σχέση με το 2013. 

Ο κλάδος των κεραμικών συνέχισε την 
παραγωγική του κάθοδο στα τάρταρα. Το 2014 
μόνο 13 εγκαταστάσεις παρέδωσαν μη μηδενικές 
εκθέσεις εκπομπών, σε σχέση με 20 το 2013. 
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της περιόδου, ο 
κλάδος περιλάμβανε 47 εγκαταστάσεις. Οι 
εκπομπές του κλάδου ήταν μόλις 61.800 τόνοι 
CO2, μειωμένες κατά 14% σε σχέση με το 2013.  
Η βαθιά  και βίαιη αναδιάρθρωση του κλάδου 
συνεχίζεται όσο συνεχίζεται και η κρίση στις 
κατασκευές. Είναι πιθανό ότι ακόμη 2-3 
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εγκαταστάσεις θα διακόψουν τη λειτουργία τους 
εντός  του 2015. Σημειώνεται βέβαια ότι λόγω 
της διάρθρωσης του κλάδου που στηρίζεται σε 
μικρές οικογενειακές μονάδες, είναι πιθανό 
κάποιες από τις μονάδες που είχαν μηδενική 
παραγωγή το 2014 αλλά συνέχισαν την εμπορική 
τους λειτουργία με πώληση αποθεμάτων, να 
έχουν το 2015 μια μικρή έστω εποχική 
παραγωγή κεραμικών. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές όλων 
των εγκαταστάσεων του κλάδου για τα 
τελευταία τρία έτη. 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΑΚΕΚ Α.Ε.  4.295 7.213 0 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.  1.788 1.436 0 
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ 

ΑΒΕΕ  
10.630 6.472 2.528 

ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ 
ΑΒΕΕ  

16.521 5.994 13.166 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε. (Β.Ε.Α.Κ.  
ΑΕ) 0   0 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ   "TITAN" 0   0 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε 396    

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 1.382 2.478 1.436 

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.718 656 0 

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Ι.Δ. Α.Ε. 5.333 1.287 3.377 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗ ΑΒΕΕ 1.860 3.520 5.571 

ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  Α.Ε. 0 0 0 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε. 

(ΜΑΥΡΙΔΗ) 
0 0  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 5.031 5.403 4.364 

ΑΦΟΙ ΧΡ.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Ο.Ε. 0 0 0 

ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 2.920 1.207 1.864 

ΚΕΒΕ Α.Ε. (ALPHA KERAMICA Α.Ε.) 7.685 8.921 6.780 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ Θ. ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Ε. 492 0 0 

ΤΕΧΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ 0    

 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.  4.321 0 0 

ΑΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.  863 694 735 

AΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ 469 0 0 

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΒΕΕ 133 26 0 

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑΣ A.E. 4.359 189 0 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 2.096 0  0 

ΤΡΙΚΕΡΑΜ ΑΒΕΕ (ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΑΔΗ - 
Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε.) 

947 0 0 

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  1.588 1.226 770 
“O TITAN”- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΟΥΓΙΟΣ 

Ε.Ε.Ε. 
2.223 0 0 

ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.  1.864 3.778 0 

ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ A.B.E.E 431 559 388 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. 0    

ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ 2.406 2.044 1.722 

ΑΦΟΙ Δ. ΠΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΠΕΤΕ 618 546 0 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 0 0 0 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΕΒΡΟΣ 0 0 0 

ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ 0 0 0 

ΚΕΒΕ Α.Ε. 19.800 18.245 19.099 

ΣΥΝΟΛΟ 104.169 71.894 61.799 

 

Στον κλάδο παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού οι επαληθευμένες εκπομπές 
μειώθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το 2013. 
Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές όλων 
των εγκαταστάσεων του κλάδου για τα 
τελευταία τρία έτη. 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

GEORGIA PACIFIC ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 7.091 1.693  

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ  14.656 16.337 14.717 

ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ   190 0 4.495 

ΒΙΣ Α.Ε. 7.441 5.368 4.304 

ΜΕΛ Α.Ε. 45.368 46.537 41.300 

ΠΑΚΟ Α.Ε. (ΦΘΙΩΤΙΔΑ) 9.900 4.656 4.541 

ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ A.E. 3.660 3.144 3.232 

ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ Α.Ε.Β.Ε.  6.493 5.404 709 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.  0    

SONOCO Α.Ε. 5.775 6.084 6.683 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε.  14.367 15.875 16.137 

ΠΑΚΟ Α.Ε. (ΚΟΡΙΝΘΙΑ) 3.618 3.546 3.844 

ΠΑΠΥΡΟΣ Α.Ε. 9.891 9.557 9.786 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   4.870 2.044 1.030 

MAXI A.B.E.E.   9.185 9.775 

ΣΥΝΟΛΟ 133.320 129.430 120.553 

 

Στους νέους κλάδους που μπήκαν στο EU ETS 
από το 2013, συμμετέχουν δύο ελληνικές 
εταιρίες. Οι εκπομπές τους για το 2014 
αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013 κατά 15,8%.  
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Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές τους 
για τα τελευταία δύο χρόνια. 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ  246.786 285.710 

FIBRAN Α.Ε.  2.741 3.264 

ΣΥΝΟΛΟ  249.527 288.974 

 

Στον κλάδο των αερομεταφορών, το Μάρτιο 
του 2015 οι εταιρίες που συμμετέχουν στο EU 
ETS επαλήθευσαν τις εκπομπές τους για τα έτη 
2013 και 2014 καθώς πέρυσι δεν είχαν γίνει 
επαληθεύσεις λόγω εφαρμογής σχετικής 
Απόφασης, γνωστής ως “stop the clock” καθώς η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενε τις αποφάσεις του 
ICAO. Σύμφωνα με την ίδια Απόφαση, από το 
2013 και εξής δεν συμμετέχουν στο σύστημα 
εμπορίας μη εμπορικοί αερομεταφορείς με 
ετήσιες εκπομπές λιγότερες από 1000 τόνους 
CO2. Στην ουσία πρόκειται για μικρά εταιρικά 
αεροπλάνα που δεν εκτελούν εμπορικές πτήσεις. 
Έτσι, για το 2014 επαλήθευσαν εκπομπές 9 
αερομεταφορείς εκ των οποίων οι 7 εκτελούν 
εμπορικές πτήσεις, μια εταιρία εκτελεί πτήσεις 
VIP μόνο και μια εταιρία αφορά κινήσεις 
εταιρικών αεροσκαφών. Στον επόμενο Πίνακα 
δίνονται οι επαληθευμένες εκπομπές των 
αερομεταφορέων την τελευταία τριετία. Όπως 
παρατηρείται από τον Πίνακα, ο βασικός 
αερομεταφορέας που συμμετέχει στο σύστημα 
είναι η AEGEAN που είναι υπεύθυνη για το 
91,8% των εκπομπών του κλάδου. Η 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει μειώσει δραστικά την παρουσία 
της στις αερομεταφορές και επομένως και τις 
εκπομπές της. Σημαντική παρουσία αποκτά από 
το 2013 η HERMES AIRLINES ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι αερομεταφορείς έχουν εκπομπές 
λιγότερες από 10.000 τόνους CO2 ο καθένας.  

Εταιρία 2012 2013 2014 

AEGEAN AIRLINES S.A. 607.178 608.431 756.429 
ASTRA AIRLINES S.A. 6.597 4.598 7.742 
ORASCOM 643 134  
CJSC "AEROSVIT 
AIRLINES" 0   
ELLINAIR   3.138 
FIRST AIRWAYS 210   
JADAEYEL AVIATION LTD 109   
KENRICK LTD 17   
OXY USA    46 0  
OLYMPIC AIR    174.877 89.476 21.729 
BLUE BIRD AIRWAYS 289 407 427 
S & K BERMUDA 1.544 1.653 1.306 
SKY EXPRESS S.A. 0   
UNIVERSAL AIR LINK INC.    544   
HERMES AIRLINES S.A. 0 30.335 29.826 
GREENLEAF CORP 98   
AIR CANADA ROUGE LP  321 56 
HANWHA CHEMICAL 
CORPORATION 74   
GAINJET S.A.  0  3.286 

ΣΥΝΟΛΟ 792.226 735.355 823.939 

 

 

Οι εκθέσεις εκπομπών του 
2014 (Κύπρος) 

Στο σύστημα εμπορίας ρύπων της Κύπρου 
συμμετέχουν 12 βιομηχανίες και 4 αεροπορικές 
εταιρίες. Οι βιομηχανικές μονάδες περιλαμβάνουν 
τρεις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ 
Κύπρου, μία τσιμεντοβιομηχανία και 8 ομάδες 
κεραμικών. Οι εκπομπές της ηλεκτροπαραγωγής 
αυξήθηκαν το 2014 κατά 3,9% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Οι εκπομπές της 
τσιμεντοβιομηχανίας Βασιλικού αυξήθηκαν 
σημαντικά σε σχέση με το 2013 (28,4%). 
Σημειώνεται ότι η λειτουργία του δεύτερο 
εργοστασίου της εταιρίας στη Μονή έχει 
σταματήσει. Στον κλάδο των κεραμικών 



 

                                                                                CO2NTROL info   12/29 

επαληθεύτηκαν εκπομπές αντίστοιχες με εκείνες 
του 2013. Γενικά, η παραγωγή του κλάδου (και 
επομένως και οι εκπομπές) είναι σημαντικά 
μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη 
δεκαετία.  

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης “stop the 
clock”, στην Κύπρο επαληθεύουν εκπομπές 
τέσσερις αερομεταφορείς, εκ των οποίων ο 
σημαντικότερος είναι η Cyprus Airways. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι οι εκπομπές της εταιρίας 
έχουν μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της 
ραγδαίας μείωσης του πτητικού της έργου και 
των οικονομικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι επαληθευμένες 
εκπομπές για τα τελευταία τρία χρόνια των 
Κυπριακών εταιριών που συμμετέχουν στο EU 
ETS.  

 

 

 

 

 

 

Εγκατάσταση 2012 2013 2014 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ       

KINGFISHER AIRLINES LTD         

J&P Aviation Ltd 3.099 3.355 2.766  

EDT Shipmanagement Ltd 196    

CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD 205.158 160.329 103.858  

CSM AVIATION LTD 589    

SHOTGUN RANCH AVIATION    

NAL ASSET MANAGEMENT  571 547 

AIR EXECUTIVE LTD 120    

FUNAIR CORPORATION  106 117 

ΣΥΝΟΛΟ 209.162 164.361 107.288  

ΚΕΡΑΜΙΚΑ       

United Brickworks Ltd 4.807 2.526 2.084 
Keramopiia Palekithrou (K.A.P.A.) 
Ltd   5.183 3.017 2.974 

Chrysafis Ceramics Ltd  5.365 2.964 2.839 

Kakoyiannis Brick Factory Ltd   4.977 2.857 3.014 

Melios & Paphitis Enterprises Ltd   5.146 3.112 3.183 
Touvlopoieia Palaikythrou O 
GIGAS Ltd   6.252 1.844 1.837 
Keramopoeia Palaikythrou O 
GIGAS Ltd   2.364 2.073 1.505 

LEDRA Brick Factory Ltd   5.611 3.547 4.142 

ΣΥΝΟΛΟ 39.705 21.940 21.578 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ     
Vasiliko Cement Works Public 
Company Ltd - Vassilikos Cement 
Plant   798.264 1.173.202 1.506.658 
Vasiliko Cement Works Public 
Company Ltd - Moni Cement Plant       

ΣΥΝΟΛΟ 798.264 1.173.202 1.506.658 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ     

EAC Dhekelia Power Station   2.560.075 1.412.330 1.254.658 

EAC Moni Power Station   565.727 11.711 10.893 

EAC Vasilikos Power Station   420.127 1.405.691 2.940.320 

ΣΥΝΟΛΟ 3.545.929 2.829.732 2.940.320 
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Δέκα χρόνια λειτουργίας του συστήματος εμπορίας ρύπων 
Άρθρο του Carlo Carraro που δημοσιεύτηκε στο 
Carbon-pulse.com στις 21 Μαΐου 2015. Απόδοση στα 
ελληνικά από την IPPC ΕΠΕ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU-ETS), η 
πιο μεγάλη αγορά άνθρακα στον κόσμο, έχει πλέον 
τεθεί σε λειτουργία εδώ και δέκα χρόνια. Το EU-ETS 
αναπτύχθηκε ως μέσο για την εκπλήρωση των 
στόχων της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τον πλέον αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο. Για να γίνει αυτό, το EU-ETS θέτει 
ένα όριο επί του συνόλου των εκπομπών που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια 
προκαθορισμένων χρονικών περιόδων εμπορίας 
ορισμένοι τομείς της Ε.Ε. (κυρίως βαριά βιομηχανία 
και αερομεταφορές). Τα δικαιώματα κατανέμονται 
μεταξύ των συμμετεχόντων στο σύστημα, όπου ένα 
δικαίωμα ισοδυναμεί με ένα τόνο διοξειδίου του 
άνθρακα. Μετά την κατανομή τους, τα δικαιώματα 
μπορούν να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ 
των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, το συνολικό 
«ποσό» της ρύπανσης καθορίζεται από μια εξωτερική 
αρχή αλλά οι συμμετέχοντες στην αγορά καθορίζουν 
την κατανομή δικαιωμάτων μέσω της λειτουργίας 
τους και έτσι βελτιστοποιείται η απόδοση του 
συστήματος. 

Η τιμή των δικαιωμάτων καθορίζεται έτσι ώστε να 
αντανακλά την σπανιότητα του «εμπορεύματος»  

διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της ανταλλαγής 
δικαιωμάτων μέχρι το όριο που τους έχει τεθεί ή την 
επένδυση σε τεχνολογίες και καύσιμα χαμηλής 
έντασης άνθρακα ανάλογα με τη διαφορά ανάμεσα 
στο οριακό κόστος μείωσης των εκπομπών και της 
τιμής των δικαιωμάτων. Με αυτή τη γενική μορφή, το 
EU-ETS υπήρξε το πρώτο σημαντικό καθεστώς 
τιμολόγησης του άνθρακα και με τον τρόπο αυτό 
βοήθησε να αναπτυχθεί μια στέρεη βάση από την 
οποία αναφύονται σταδιακά και άλλα συστήματα 
τιμολόγησης του άνθρακα σε άλλες περιοχές του 
πλανήτη, όπως η Καλιφόρνια, Η Αυστραλία και η 
Κίνα. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία δέκα χρόνια του 
EU-ETS ήταν μια θετική εμπειρία μάθησης και μια 
επιτυχία ταυτόχρονα. Ωστόσο, η εφαρμογή του EU-
ETS δεν απέφυγε τα λάθη. Θα δούμε κάποια από 
αυτά τα λάθη αλλά και πως η Ε.Ε. σχεδιάζει να 
βελτιώσει το σύστημα έτσι ώστε η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματική. 

 

Εσφαλμένη κατανομή δικαιωμάτων 

Καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, το EU-ETS έχει 
υποφέρει από αξιοσημείωτη ανισορροπία μεταξύ της 
προσφοράς και της ζήτησης των δικαιωμάτων. Κατά 
την πρώτη περίοδο (2005-2007), πάρα πολλά 
δικαιώματα χορηγήθηκαν επειδή οι περισσότερες 
χώρες είχαν ανακριβή στοιχεία για τις εκπομπές στις 
οποίες θα έπρεπε να βασίζεται η κατανομή τους. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η περίοδος αυτή ήταν μια 
δοκιμαστική περίοδος εκμάθησης, κανένα από τα 
περισσευούμενα δικαιώματα δεν μπορούσε να 
«αποταμιευτεί» και να μεταφερθεί για χρήση κατά 
την επόμενη, δεύτερη περίοδο. Έτσι, η ανισορροπία 
προσφοράς – ζήτησης την περίοδο 2005 – 2007 ήταν 
μεν σημαντική αλλά δεν έχει σχέση με τη σημερινή 
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κατάσταση του συστήματος εμπορίας ρύπων. Η μη 
δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων σε 
συνάρτηση με την υπερπροσφορά της πρώτης 
περιόδου, δημιούργησε μια απότομη πτώση της τιμής 
στο τέλος της πρώτης περιόδου (2007) με αρνητικές 
συνέπειες τόσο για την αξιοπιστία του EU-ETS όσο 
και για τις προσδοκίες των επενδυτών που 
εντωμεταξύ είχαν αρχίσει να συμμετέχουν στη νέα 
αυτή αγορά. 

 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου (2008-2012) 
η οικονομική κρίση και οι ανταγωνιστικές προς το EU-
ETS πολιτικές που ακολούθησε η Ευρώπη στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα οδήγησε σε πλεόνασμα δικαιωμάτων. 
Το πλεόνασμα αυτό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι 
τα περισσότερα δικαιώματα χορηγήθηκαν δωρεάν 
αντί να δημοπρατηθούν. Η αυξημένη δημοπράτηση 
των δικαιωμάτων στην τρίτη περίοδο (2013 – 2020) 
έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς, 
δεδομένου ότι λιγότερα δικαιώματα διανέμονται 
πλέον δωρεάν. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων που δίνονται δωρεάν μειώθηκε στο 43% 
των εκπομπών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τις 
προηγούμενες δύο περιόδους σχεδόν το σύνολο των 
δικαιωμάτων διανέμονταν ελεύθερα. Επιπλέον, δεν 
ήταν απλώς μια εσωτερική υπερπροσφορά 
δικαιωμάτων που συνέβαινε (και εξακολουθεί να 
συμβαίνει). Η εισροή των διεθνών πιστωτικών μορίων 
από τους άλλους δύο ευέλικτους μηχανισμούς του 
Κιότο (CDM και JI) πρόσθεσαν στο πλεόνασμα 
επιδεινώνοντας την κατάσταση. Αυτή η 
υπερπροσφορά δικαιωμάτων στην αγορά έριξε την 

τιμή τους και, τελικά αφαιρέθηκε από τους επενδυτές 
το κίνητρο να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η 
μακροχρόνια καθοδική τάση διογκώθηκε από την 
ανελαστικότητα της προσφοράς του EU-ETS. 

 

Ακαμψία του συστήματος 

Το ανώτατο όριο εκπομπών (cap) του EU-ETS 
προκαθορίζεται για κάθε περίοδο εμπορίας. Αν και 
από το 2013 εισήχθη κάποια ευελιξία, το όριο 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανελαστικό. Για ένα 
μηχανισμό της αγοράς που θέλει να βασίζεται στην 
αρχή της προσφοράς και της ζήτησης, το EU-ETS 
πρέπει να βελτιώσει την ευελιξία του για μπορέσει να 
λειτουργήσει με επιτυχία. Η αδυναμία να το πράξει 
μέχρι στιγμής έχει συμβάλει σημαντικά στην υπερ-
κατανομή των δικαιωμάτων, μια κατάσταση που 
στοιχειώνει όλη την αγορά και σπρώχνει τις τιμές των 
δικαιωμάτων προς τα κάτω. 

Από την πλευρά της ζήτησης, η δυνατότητα να 
μεταφερθούν τα δικαιώματα σε άλλη περίοδο 
(banking και borrowing) εισάγει ευελιξία στο σύστημα 
και εξομαλύνει τις μεταβολές της ζήτησης μεταξύ των 
περιόδων εμπορίας. Από την πλευρά της προσφοράς, 
έχουν συζητηθεί μια σειρά από πιθανές επιλογές για 
την αύξηση της ευελιξίας. 

Η επιλογή που έχει υιοθετηθεί είναι το backolading 
των δικαιωμάτων σύμφωνα με το οποίο τα 
δικαιώματα αφαιρούνται από την αγορά στην αρχή 
της περιόδου εμπορίας για να μειώσουν τον κορεσμό 
της και επανεισάγονται αργότερα, στο τέλος της 
περιόδου εμπορίας. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος παρέχει 
μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση γιατί τελικά στο 
σύνολο μιας περιόδου εμπορίας, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων που μπαίνουν στην αγορά είναι 
σταθερός. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη απόφαση για 
την εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού 
αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς (MSR) 
θα βοηθήσει καλύτερα στον έλεγχο της ποσότητας 
των δικαιωμάτων που κυκλοφορούν. Αυτός ο νέος 
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μηχανισμός παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση 
σε σχέση με το backloading ή άλλες «άτυπες» 
προσεγγίσεις που δοκιμάστηκαν όπως ο έλεγχος του 
επιπέδου των τιμών στις δημοπρασίες. 

Ωστόσο, αν ο στόχος είναι να μειωθεί η περίσσεια 
δικαιωμάτων που κυκλοφορεί στην αγορά έτσι ώστε 
να αρχίσει να ανεβαίνει η τιμή τους σχετικά γρήγορα, 
τότε εργαλεία όπως το backloading και ο MSR θα 
πρέπει να γίνουν πιο «αυστηρά». Επιπλέον, τόσο για 
την προσφορά όσο και τη ζήτηση, θα ήταν χρήσιμο 
εάν οι κανόνες ήταν πιο σαφείς και συνεπείς. Αυτό θα 
βελτιστοποιήσει το σύστημα και θα δώσει τους 
συμμετέχοντες στην αγορά την βεβαιότητα που 
αναζητούν. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
πρέπει να θυμόμαστε ότι το EU-ETS εξακολουθεί 
πειραματίζεται και να μαθαίνει από τα λάθη του.  

 

Μια ενιαία τιμή; 

Στο EU-ETS συμμετέχουν χώρες διαφορετικές μεταξύ 
τους αλλά και οι ίδιες οι υπόχρεες εταιρίες 
εμφανίζουν μια μεγάλη διαφοροποίηση από κλάδο σε 
κλάδο και από χώρα σε χώρα. Ορισμένοι τομείς 
(κυρίως ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής που 
λαμβάνει το 64% των κατανεμημένων δικαιωμάτων) 
και ορισμένες χώρες (όπως η Γερμανία και η 
Πολωνία) έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην αγορά από 
ότι άλλοι. Αυτή η ποικιλομορφία χωρών και 
συμμετεχόντων στην αγορά πρέπει να ληφθεί υπόψη 
για να αποφευχθούν προβλήματα στη διαμόρφωση 
των τιμών των δικαιωμάτων αλλά και προβλήματα 
που προκύπτουν από στρεβλώσεις που προκαλούν 
κλάδοι και χώρες που διατηρούν δεσπόζουσα θέση. 
Υπάρχουν φήμες ότι τέτοια προβλήματα 
παρουσιάζονται σε κάποιες περιπτώσεις καθώς 
μεγάλοι ηλεκτροπαραγωγοί ή ακόμη και χώρες 
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που έχουν για να 
διαμορφώνουν τόσο τις τιμές των δημοπρασιών όσο 
και τις τιμές στη δευτερογενή αγορά. Ο τομέας της 
ηλεκτροπαραγωγής αυτή τη στιγμή δεσπόζει στην 
αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

ηλεκτροπαραγωγοί να καθορίζουν τις βάσεις 
(fundamentals) για το σύνολο της αγοράς. Αυτή η 
κατάσταση δεν βοηθά τους υπόλοιπους κλάδους να 
μειώσουν τις εκπομπές τους. Μια πιθανή λύση σε 
αυτό το πρόβλημα θα ήταν να καθορίζεται η τιμή των 
δικαιωμάτων εν μέρει και από την ένταση άνθρακα 
της ηλεκτροπαραγωγής σε κάθε χώρα ή συνολικά 
στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός του ορίου της αγοράς 
σε απόλυτες εκπομπές (cap) με ένα δείκτη σχετικής 
έντασης άνθρακα θα είναι πολύ σημαντικό βήμα για 
το μέλλον του EU-ETS. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι αναζητώντας μόνο μείωση των απόλυτων 
εκπομπών δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός αν αυτή η 
μείωση προέρχεται από την επίδραση της εισαγωγής 
τεχνολογιών χαμηλής έντασης άνθρακα ή από 
τυχαίους παράγοντες (όσον αφορά τις κλιματικές 
αλλαγές) όπως η επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντονο 
στη δεύτερη περίοδο εμπορίας του EU-ETS με την 
οικονομική κρίση στην Ευρώπη το 2008/2009. Για να 
είναι πραγματικά αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα, το 
EU-ETS θα πρέπει να θεσπίσει κίνητρα για την 
εισαγωγή εναλλακτικών τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ως εκ τούτου, θα επωφεληθεί 
από μια εισαγωγή της έντασης άνθρακα ως μιας 
παραμέτρου που μπορεί να μετρήσει την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται. 

 

Επέκταση των εκπομπών που καλύπτονται από 
το EU ETS 

Ο στόχος της Ευρώπης είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Για 
το λόγο αυτό η Ε.Ε. αναγνώρισε σχεδόν με την αρχή 
της εφαρμογής του EU-ETS τη σημασία της 
διασύνδεσης με άλλες αγορές άνθρακα. Ωστόσο, 
πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση τέτοιων 
διασυνδέσεων για να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα 
(carbon leakage). Η Ε.Ε., με την Οδηγία 2004/101, 
επεδίωξε να συνδέσει τις αγορές άνθρακα σε 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του 
Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (χρήση μονάδων 
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CER) και του Μηχανισμού από  Κοινού Εφαρμογής 
Προγραμμάτων (χρήση μονάδων ERU). Το γεγονός 
ότι τα CER και ERU πιστοποιούνται ανά έργο και όχι 
ανά χώρα μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, 
βοήθησε στην αποτροπή της διαρροής άνθρακα αλλά 
τελικά δεν εμπόδισε χώρες όπως η Κίνα και η 
Ουκρανία να κυριαρχήσουν στα έργα CDM και JI 
αντίστοιχα. Περαιτέρω, σε σχέση με τον Μηχανισμό 
Καθαρής Ανάπτυξης, μόνο το 15% του συνόλου των 
κατανεμημένων δικαιωμάτων μιας χώρας επιτρέπεται 
να ανταλλάσσονται για CERs, έτσι ώστε - υπό το 
πρίσμα της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη 
σύνδεση με συστήματα μη μέλη της Ε.Ε. - η 
πιθανότητα διαρροής άνθρακα να είναι περιορισμένη. 
Ωστόσο, ακόμη και αυτό το ποσοστό αποδείχθηκε 
μεγάλο και σε συνδυασμό με την υπερ-κατανομή των 
δικαιωμάτων του EU-ETS οδήγησε στην πλήρη 
κατάρρευση της αγοράς των πιστωτικών μονάδων. 
Τελικά, τα προσχήματα σώθηκαν από την απόφαση 
της Ε.Ε. να μην δέχεται την εισαγωγή CER και ERU 
στο σύστημα της μετά το Μάρτιο του 2015, από 
χώρες που δεν έχουν υπογράψει κάποια διεθνή 
συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές. 

 

Κοιτάζοντας το μέλλον  

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επιτρέψει στο EU-
ETS να δοκιμάσει διαφορετικές μεθοδολογίες και να 
βελτιώσει όχι μόνο την ικανότητά του να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και να είναι 
ευκολότερο (με τη γνώση που έχει πλέον 
συσσωρευτεί) και για άλλες χώρες προκειμένου 

εφαρμόσουν αντίστοιχα συστήματα. Βέβαια η γνώση 
της λειτουργίας και η ανάπτυξη της αγοράς 
δικαιωμάτων είναι ακόμη ατελής. Πολλά σχέδια και 
συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το πώς 
να προχωρήσουμε με το EU-ETS. Η κυριότερη είναι, 
φυσικά, ο νέος μηχανισμός αποθεματικού 
σταθερότητας . Ο MSR εισάγεται με στόχο τη 
σταθερή αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων και, με 
τον τρόπο αυτό, σκοπεύει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών.  

Ο MSR είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός που θα 
καθορίζει τον αριθμό των δικαιωμάτων στην αγορά, 
όπου, από το 2018, αν υπάρχουν περισσότερα από 
833 εκατομμύρια δικαιώματα σε κυκλοφορία στην 
αγορά, το 12% αυτών των συνολικών δικαιωμάτων 
θα απομακρύνονται σε ένα λογαριασμό 
αποθεματικού. Ο MSR διασφαλίζει επίσης ότι εάν 
υπάρχουν λιγότερα από 400 εκατομμύρια δικαιώματα 
σε κυκλοφορία, 100 εκατομμύρια θα 
απελευθερώνονται από το λογαριασμό αποθεματικού. 
Με τη σημερινή κατάσταση του EU-ETS, το κατώτερο 
όριο που θέτει ο MSR δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον για 
τη διόρθωση του ζητήματος των τιμών των 
δικαιωμάτων. Παρ 'όλα αυτά, είναι σημαντικό υπάρχει 
για να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη σταθερότητα 
του συστήματος. Ενώ ο MSR σχεδιάζεται να 
αποκαταστήσει ένα μήνυμα για την τιμή των 
δικαιωμάτων που θα τονώσει τις επενδύσεις σε 
τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, υπάρχουν 
κάποια όρια στο τρέχον σχέδιο που θα πρέπει να 
εξεταστούν, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια του EU-
ETS να επιτευχθεί η αναγκαία μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 

Πρώτον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
συμπερίληψη του MSR στο EU-ETS δεν θα οδηγήσει 
σε μείωση των εκπομπών μεγαλύτερη από εκείνη που 
προβλέπει το άνω όριο της περιόδου εμπορίας (cap), 
θα αλλάξει όμως το ρυθμό με τον οποίο μειώνονται. 
Ο συντελεστής γραμμικής μείωσης (ρυθμός με τον 
οποίο μειώνεται το ανώτατο όριο εκπομπών κάθε 
χρόνο) θα εξακολουθήσει να είναι 1,74% ετησίως 
έως το 2020 και  2,2% στη συνέχεια. Στις 
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σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στο EU-ETS δεν 
υπάρχει καμία πρόταση για να μειωθεί το συνολικό 
ποσό των εκπομπών που καλύπτονται από αυτό. 
Μερικές ομάδες πίεσης έχουν προτείνει την αύξηση 
της γραμμικής μείωσης συντελεστή έως και στο 
2,6%. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
επείγουσα σημασία της επιτάχυνσης των 
προσπαθειών μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, ίσως  θα πρέπει να αυξηθεί ο 
συντελεστής γραμμικής μείωσης, εάν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι πραγματικά διατεθειμένη να προχωρήσει 
προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα. 

Δεύτερον, όπως προαναφέρθηκε, με το τρέχον 
πλεόνασμα δικαιωμάτων στην αγορά, το EU-ETS θα 
πρέπει να «τραβήξει» δικαιώματα στο λογαριασμό 
αποθεματικού σε ποσοστό 12% ετησίως, αρχής 
γενομένης από το 2018. Με αυτό το ρυθμό 
απορρόφησης δικαιωμάτων στο λογαριασμό 
αποθεματικού θα χρειαστούν 10 - 15 χρόνια για να 
απορροφηθεί η ποσότητα των 2 δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων που περισσεύουν αυτή τη στιγμή. Με 
άλλα λόγια, με το τρέχον σχέδιο, θα απαιτηθούν 10-
15 χρόνια για να επιστρέψει η αγορά σε μια 
κατάσταση αποτελεσματικής λειτουργίας. Είναι 
αναγκαίο να αυξηθεί το ποσοστό αυτό έτσι ώστε να 
μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ισορρόπησης της 
αγοράς. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που σχετίζεται με 
την ισορροπία της αγοράς είναι το ζήτημα της 
«επιστροφής» σε αυτή των δικαιωμάτων που έχουν 
απομακρυνθεί μέσω του backloading. Για να 
διορθωθεί το αυξανόμενο πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε 
(βραχυπρόθεσμη) δράση για την απομάκρυνση 900 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων που επρόκειτο να 
δημοπρατηθούν κατά την τρέχουσα φάση εμπορίας 
(2013-2020). Σύμφωνα με όσα ισχύουν τα 
δικαιώματα αυτά θα πρέπει να επανεισαχθούν στην 
αγορά κατά την έναρξη της επόμενης περιόδου 
(2021). Μια τέτοια εισαγωγή θα υπονομεύσει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην συστηματική μείωση 
του πλεονάσματος δικαιωμάτων. Η ξαφνική άνοδος 
της προσφοράς που θα προέκυπτε από 900 

εκατομμύρια δικαιώματα που εισάγονται ξανά στην 
αγορά θα ανέκοπτε την πρόοδο προς τη σταθερότητα 
και θα έστελνε λάθος μηνύματα στους επενδυτές που 
αποζητούν σταθερότητα στη συμπεριφορά των 
αγορών και άρση όλων των παραγόντων που 
οδηγούν σε ξαφνικές μεταβολές. 

Τρίτον, μετά από πολλή συζήτηση, η επιτροπή ENVI 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέσπευσε την 
ημερομηνία έναρξης του MSR από το 2021 έως το 
2018. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η επιτροπή 
αποφάσισε να φέρει την ημερομηνία πιο κοντά στο 
παρόν. Ωστόσο, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε αυτό το 
πλεόνασμα δικαιωμάτων να απομακρυνθεί το 
συντομότερο δυνατό για το EU-ETS, η ημερομηνία 
αυτή θα πρέπει ιδανικά όσο γίνεται συντομότερα. Η 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζουν σκληρά 
για να μεταφερθεί η ημερομηνία έναρξης του MSR το 
2017, κάτι που θα επιτάχυνε την πρόοδο που μπορεί 
να επιφέρει ο μηχανισμός αυτός. 

 

Μετά τον MSR 

 

Ο MSR θα παρέχει κάποια από τη σταθερότητα που 
λείπει προς το παρόν από το EU-ETS, αλλά από μόνος 
του δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση, επειδή 
μπορεί να ενεργοποιείται από άσχετους λόγους όπως 
μια οικονομική ύφεση ή άλλους εξωτερικούς 
παράγοντες και να παρεμβαίνει στο ισοζύγιο 
προσφοράς / ζήτησης, όχι πάντα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ο MSR πρέπει, συνεπώς, να 
συμπληρωθεί με άλλα μέτρα για την αύξηση της 
ευρωστίας του EU-ETS. Ένα άλλο σημαντικό θέμα 
πρέπει να είναι η ευελιξία του μηχανισμού της 



 

                                                                                CO2NTROL info   18/29 

προσφοράς δικαιωμάτων. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το EU-ETS αυτή τη στιγμή είναι η 
χαμηλή τιμή του άνθρακα. Η τιμή αυτή ρυθμίζεται 
από το συνολικό ανώτατο όριο δικαιωμάτων. Με την 
ποικιλία των πιθανών αιτιών αλλαγής των εξωτερικών 
παραγόντων, αυτό το ανώτατο όριο πρέπει να είναι 
ευέλικτο, έτσι ώστε οι τιμές να διατηρούν τη 
σταθερότητά τους όταν υπάρχουν απροσδόκητες 
μεταβολές στην προσφορά ή τη ζήτηση. 

Ένα άλλο ζήτημα είναι η αποτελεσματική κατανομή 
των δικαιωμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων στην 
αγορά. Σε μια έκθεση του 2014, Ecofys πρότεινε την 
ιδέα μιας δυναμικής κατανομής των δικαιωμάτων, 
όπου τα δικαιώματα κατανέμονται με βάση τα 
πραγματικά επίπεδα της παραγωγής, αντί των 
ιστορικών επιπέδων. Έχει προταθεί να εφαρμόζεται 
ένας παράγοντας διόρθωσης στο τέλος κάθε έτους, 
για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του συστήματος. 
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αλλαγές στην δωρεάν 
εκχώρηση δικαιωμάτων που προκαλούνται από τις 
αλλαγές στα δεδομένα δραστηριότητας (50%, 25% 
και 10%), είναι ενδεχόμενο να αποκτήσουν 
περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα ενώ σήμερα ισχύει 
καταρχήν η αρχική κατανομή που είχε γίνει το 2013 
και αυτή δεν αλλάζει όταν αλλάξουν τα δεδομένα 
δραστηριότητας. Μια τέτοια αλλαγή θα οδηγούσε σε 
πλήρη αναδιαμόρφωση της «αποθήκης 
νεοεισερχομένων» καθώς αυτή θα μετατρεπόταν σε 
ένα «Αποθεματικό Κατανομής» (Allocation Supply 
Reserve), το οποίο θα λειτουργεί ως ένας 
λογαριασμός ρύθμισης της προσφοράς δικαιωμάτων 
τόσο για όσους συμμετέχουν ήδη σε αυτή όσο και για 
τους Νεοεισερχόμενους.  Αυτή η προσέγγιση με βάση 
τις επιδόσεις θεωρείται ότι είναι πιο αποτελεσματική 
από μία σταθερή ιστορική βάση και εκτιμάται ότι θα 
ενθαρρύνει τεχνολογικές καινοτομίες που μειώνουν 
την ένταση του άνθρακα στην οικονομία. Ωστόσο, 
υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα εάν τεθούν 
αυστηρά όρια στα δεδομένα δραστηριότητας. Γενικά, 
ο έλεγχος του κινδύνου διαρροής άνθρακα εκτιμάται 
ότι θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός καθώς το 

EU-ETS συνεχίζει να αναπτύσσεται και να συνδέεται 
με άλλα συστήματα τιμολόγησης του άνθρακα. Η 
ανάπτυξη και η σύνδεση του EU-ETS με άλλα 
συστήματα είναι βέβαια απαραίτητη για τη διαχείριση 
και τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τελικά θα πρέπει να οδηγήσει στην 
ελαχιστοποίηση της διαρροής άνθρακα καθώς όλες οι 
χώρες του πλανήτη θα υιοθετούν αντίστοιχα 
συστήματα. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή θα είναι 
μακροχρόνια και κατά τη διάρκειά της είναι 
ενδεχόμενο να εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη 
σύνδεση διαφορετικών συστημάτων. 

 

Που βρισκόμαστε 

 

Σε γενικές γραμμές, βλέπουμε ότι η Ε.Ε. επιδιώκει να 
μεταρρυθμίσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών και 
έτσι να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 
Πρέπει να επικροτήσουμε αυτή την προσπάθεια και 
επιμονή δημιουργίας ενός πλήρως λειτουργικού 
μηχανισμού τιμολόγησης του άνθρακα. Ωστόσο, μια 
προσπάθεια τόσο μεγάλης κλίμακας θα βρίσκεται σε 
συνεχή ανάγκη βελτίωσης για να διατηρεί και να 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της. Ως εκ 
τούτου, ατενίζοντας το μέλλον, πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι η MSR λειτουργεί άριστα (με την 
κοντινότερη στο παρόν ημερομηνία έναρξης και ένα 
νέο πιο φιλόδοξο συντελεστή γραμμικής μείωσης των 
εκπομπών μετά το 2020) και συμπληρώνεται με 
άλλες βελτιώσεις (όπως η βελτίωση της ευελιξίας του 
άνω ορίου των εκπομπών - cap). Κάποιος μπορεί να 
ισχυριστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά 
με τον MSR και το 2018 ως ημερομηνία έναρξης του 
είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες η Ε.Ε. μπορεί να 
σχεδιάσει περαιτέρω βήματα, ωστόσο οι επενδυτές 
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συνήθως ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιαδήποτε 
αλλαγή, ακόμα και μικρή. Οπότε, αν ο στόχος είναι να 
σταλεί ένα καθαρό μήνυμα στους επενδυτές, η Ε.Ε. 
θα πρέπει να σχεδιάσει τώρα ένα αυστηρό πακέτο 
βελτιώσεων του EU-ETS που θα σταθεροποιήσει την 
αγορά και θα δώσει ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλής έντασης άνθρακα. 

Δέκα χρόνια μετά, το EU-ETS μπορεί να θεωρηθεί 
επιτυχία στην περιβαλλοντική πολιτική. Αυτή η 10η 
επέτειος είναι η αφορμή για να γιορταστεί η επιτυχία 
αυτή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι η ευκαιρία για 
να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εισαγωγής των 
αλλαγών που είναι απαραίτητες για να κάνουν τη 
λειτουργία του EU-ETS πιο αποτελεσματική. 
Διασυνδέσεις με άλλα συστήματα τιμολόγησης 
άνθρακα, ευέλικτο σύστημα ελέγχου της κατανομής 
των δικαιωμάτων, καθώς και η συνέπεια με τα άλλα 
μέτρα πολιτικής της Ε.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές 
(επιχορήγηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ιδίως) είναι ίσως οι πλέον επείγουσες αλλαγές. 
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Οι αγορές άνθρακα & ενέργειας 

Τα τελευταία δύο χρόνια η αγορά των 
δικαιωμάτων καθορίζεται από την εφαρμογή του 
«backloading» και από τις συζητήσεις για την 
εφαρμογή του μηχανισμού MSR. Για τον 
τελευταίο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό 
άρθρο σε άλλο σημείο του Co2ntrol Info. Η 
εφαρμογή του backloading σταδιακά μείωσε τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που δημοπρατούνται 
από τις χώρες της Ε.Ε. και έδωσε την ευκαιρία 
στη spot αγορά να «ξεφορτωθεί» ένα σημαντικό 
μέρος του πλεονάσματος δικαιωμάτων που είχε 
δημιουργηθεί από την γενναιόδωρη κατανομή 
της περιόδου 2008 – 2012. Από την άνοιξη του 
2015, οπότε έγινε σαφές ότι θα εφαρμοστεί ο 
MSR και η συζήτηση μετατέθηκε στο χρόνο 
εφαρμογής, η τιμή των δικαιωμάτων άρχισε να 
αυξάνεται. Υπενθυμίζεται ότι ο MSR θα είναι ένας 
μόνιμος μηχανισμός που θα επιτρέπει στην Ευρ. 
Επιτροπή να αυξομειώνει τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που δημοπρατούνται, ανάλογα με 
το πλεόνασμα που κυκλοφορεί στην αγορά. Με 
τον τρόπο αυτό η Ευρ. Επιτροπή ουσιαστικά 
εγγυάται υψηλές τιμές δικαιωμάτων.  

 

Η τιμή των δικαιωμάτων EUA στο τέλος του 
2014 ξεπέρασε τα 7 €, για πρώτη φορά μετά το 

2012. Το Μάρτιο του 2015 η αγορά παρουσίασε 
σχετικά μικρή κυκλικότητα σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Γενικά, έχει παρατηρηθεί 
ότι η τιμή των δικαιωμάτων μειώνεται δραστικά 
κάθε Μάρτιο, αφού οι εταιρίες έχουν ετοιμάσει 
τις εκθέσεις τους και γνωρίζουν τον ισολογισμό 
δικαιωμάτων και εκπομπών. Έτσι, το Μάρτιο του 
2015 η τιμή έπεσε μόνο ένα ευρώ (από τα 7,5 
στα 6,5 €/EUA). Επιπλέον, η τιμή ανέκαμψε 
γρήγορα και στο τέλος Απριλίου ήταν πάλι στο 
επίπεδο των 7,5 €. Στη συνέχεια υπήρξε μια 
εκρηκτική άνοδος και τον Ιούλιο οι τιμές 
ξεπέρασαν τα 8 €/EUA ενώ τον Αύγουστο 
έφτασαν ακόμη και τα 8,37 €/EUA που αποτελεί 
ρεκόρ περιόδου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
των προηγούμενων ετών, οι τιμές συνήθως 
διορθώνουν νωρίς το φθινόπωρο και αρχίζουν 
πάλι να ανεβαίνουν από το τέλος Οκτωβρίου. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
χρηματιστηριακών που ασχολούνται με την 
αγορά, πιθανολογείται ότι στο τέλος του χρόνου 
ή στις αρχές του 2016 οι τιμές μπορούν να 
φτάσουν στο επίπεδο των 9 €/EUA. 

Στο τέλος Μαρτίου του 2015 έληξε η προθεσμία 
για τη χρήση πιστωτικών μορίων (CER/ERU) που 
είχαν παραχθεί από έργα CDM/JI την περίοδο 
2008 – 2012. Έκτοτε στο EU ETS 
αναγνωρίζονται μόνο πιστωτικά μόρια από έργα 
της δεύτερης περιόδου (2013-2020) που 
υλοποιούνται είτε στις ελάχιστα ανεπτυγμένες 
χώρες (least developed countries LDC) είτε σε 
μικρές νησιωτικές χώρες. Πιστωτικά μόρια από 
άλλες χώρες (π.χ. Κίνα, Ρωσία, κλπ) θα 
αναγνωρίζονται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές 
υπογράψουν κάποια διεθνή σύμβαση για τον 
έλεγχο των κλιματικών αλλαγών, η οποία θα 
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προβλέπει και τη χρήση της εμπορίας ρύπων ως 
μηχανισμού ελέγχου. Οι περισσότεροι παλαιοί 
συμμετέχοντες στο EU-ETS εξάντλησαν τη 
δυνατότητα ανταλλαγής που είχαν για την 
τρέχουσα περίοδο, πριν το τέλος της προθεσμίας 
του Μαρτίου. Μετά το Μάρτιο, ο αριθμός των 
διαθέσιμων CER/ERU έχει μειωθεί δραστικά. Η 
τιμή τους δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από το 
έργο που τα παράγει και τη διαπραγμάτευση της 

αγοράς. Οι τιμή της αγοράς για CER σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνούν τα 2 €/CER. 
Βέβαια, και πάλι αποτελεί μια καλή ανταλλαγή 
καθώς η διαφορά τιμής με τα EUA παραμένει 
σημαντική.  

Στα επόμενα διαγράμματα δίνονται οι μεταβολές 
των τιμών των EUA στις δημοπρασίες 
(πρωτογενής αγορά), spot (δευτερογενής αγορά) 
και στα παράγωγα έτους. 

 

Εξέλιξη των τιμών των EUA στις δημοπρασίες (EUA 13-20 primary), στη spot αγορά (EUA 13-20 
secondary) και στα μελλοντικά συμβόλαια έτους (EUA 13-20 Future) κατά το έτος 2014 [Πηγή: ΕΕΧ] 
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Εξέλιξη των τιμών των EUA στις δημοπρασίες (EUA 13-20 primary), στη spot αγορά (EUA 13-20 
secondary) και στα μελλοντικά συμβόλαια έτους (EUA 13-20 Future) κατά το έτος 2015 [Πηγή: ΕΕΧ] 

 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 ξεκίνησε μια 
γρήγορη αποκλιμάκωση της τιμής του αργού 
πετρελαίου. Οι spot τιμές του WTI κυμαίνονται 
τα τρία προηγούμενα χρόνια γύρω από τα 100 
$/bbl. Το Δεκέμβριο του 2014 είχαν υποχωρήσει 
στα 59 $/bbl. Οι χαμηλές τιμές παραμένουν και 
το 2015 καθώς το πρώτο τρίμηνο έφτασαν 
ακόμη και στα 47 $/bbl ενώ τον Αύγουστο 
έπεσαν πρόσκαιρα κάτω από τα 40 $/bbl. Η 
χαμηλή ζήτηση στην Κίνα όπου η αύξηση του 
ΑΕΠ της έχει μειωθεί αισθητά, η παραγωγή 
πετρελαίου από σχιστολιθικά πετρώματα στις 
ΗΠΑ και η αδυναμία των χωρών του OPEC να 
συνεννοηθούν για να μειώσουν την παραγωγή 
τους κρατά την τιμή του πετρελαίου χαμηλά και 
βοηθά έτσι την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής και 

παγκόσμιας οικονομίας. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η 
τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει χαμηλή 
καθώς οι εξαγωγές του Ιράν αυξάνονται μετά 
την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ και την 
άρση των εμπορικών περιορισμών που είχαν 
επιβληθεί στη χώρα από Αμερικάνους και 
Ευρωπαίους. Ωστόσο, η χαμηλή τιμή του 
πετρελαίου δεν είναι καλό νέο για όλους και 
ειδικά για την Ελλάδα όπου η εξερεύνηση και η 
εκμετάλλευση των πιθανολογούμενων 
υποθαλάσσιων κοιτασμάτων στη Μεσόγειο δεν 
προχωρά γρήγορα καθώς το κόστος της 
υποθαλάσσιας εξόρυξης είναι τόσο μεγάλο που 
δεν συμφέρει να γίνουν επενδύσεις με τις 
σημερινές τιμές. Στον επόμενο Πίνακα δίνεται η 
εξέλιξη της τιμής του WTI κατά το τρέχον έτος.  
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Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
μειώνεται συνεχώς μετά το 2008. Η συνολική 
μείωση της περιόδου 2008 – 2014 είναι 18%, 
κάτι πρωτοφανές για ανεπτυγμένη οικονομία. Η 
συνολική ζήτηση για το 2014 ήταν 45.763 GWh. 
Το 2014 ήταν μια μέτρια υδρολογική χρονιά και 
παράλληλα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία 
των ΑΠΕ που ανακόπηκε η συνεχής αύξηση της 
συνεισφοράς τους στην κάλυψη της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικά περιορισμένη 
ήταν η λειτουργία των ενεργειακών μονάδων 
φυσικού αερίου, τόσο της ΔΕΗ όσο και των 
ιδιωτών. Η παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων 
μειώθηκε ελαφρά αλλά η μείωση αυτή ήταν 
ικανή να οδηγήσει τη συνεισφορά τους στην 
κάλυψη της ζήτησης σε ποσοστό μικρότερο του 
50%, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής Τα παραπάνω 
είχαν ως αποτέλεσμα να τετραπλασιαστούν οι 
εισαγωγές από 2 σε 8 TWh. Τα στοιχεία του 
πρώτου εξαμήνου του 2015 δείχνουν ότι η 

ζήτηση θα είναι αντίστοιχη με εκείνη του 2014. 
Η παραγωγή των ενεργειακών μονάδων φυσικού 
αερίου παραμένει περιορισμένη ενώ αναμένεται 
μικρή αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ και 
υδροηλεκτρικά. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία 
καθώς το πρώτο εξάμηνο του έτους κάλυψαν το 
25% της ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πρώτου εξαμήνου του έτους, εκτιμάται ότι οι 
εκπομπές της ηλεκτροπαραγωγής θα μειωθούν 
περαιτέρω.  

Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα αναλυτικά 
στοιχεία παραγωγής του διασυνδεδεμένου 
συστήματος για το 2014 και το πρώτο εξάμηνο 
του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύει ο ΛΑΓΗΕ. Τα στοιχεία για το 
πετρέλαιο δεν δημοσιεύονται καθώς η 
συνεισφορά του στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα είναι 
πλέον μηδαμινή.    
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Μήνας Λιγνίτης % Φ.Α. % Υ/Η % ΑΠΕ % Εξωτ. Ισοζ. % Άντληση Σύνολο 

Ιανουάριος 2.279.789 54,2 943.428 22,4 270.329 6,4 281.192 6,7 459.718 10,9 26.746 4.207.716 

Φεβρουάριος 1.982.326 53,8 856.369 23,3 240.289 6,5 260.767 7,1 371.625 10,1 28.515 3.682.867 

Μάρτιος 1.857.466 50,2 560.615 15,2 265.797 7,2 323.753 8,8 724.566 19,6 32.773 3.699.426 

Απρίλιος 1.818.521 55,7 530.424 16,2 234.085 7,2 251.134 7,7 442.800 13,6 11.115 3.265.852 

Μάιος 1.764.142 53,5 357.629 10,8 340.867 10,3 242.478 7,4 598.275 18,1 5.660 3.297.733 

Ιούνιος 1.846.667 50,8 527.166 14,5 354.166 9,7 228.004 6,3 680.447 18,7 1.626 3.634.825 

Ιούλιος 1.965.153 44,3 763.977 17,2 522.739 11,8 197.293 4,4 985.188 22,2 0 4.434.355 

Αύγουστος 2.012.358 47,3 591.458 13,9 400.732 9,4 207.346 4,9 1.044.786 24,5 225 4.256.460 

Σεπτέμβριος 1.767.064 50,2 522.982 14,9 246.402 7,0 210.543 6,0 775.187 22,0 2.098 3.521.437 

Οκτώβριος 1.820.181 50,7 426.471 11,9 335.260 9,3 326.690 9,1 695.451 19,4 16.917 3.587.147 

Νοέμβριος 1.664.490 42,9 676.656 17,4 322.073 8,3 249.531 6,4 995.968 25,7 29.277 3.879.464 

∆εκέμβριος 1.930.432 44,9 698.332 16,3 373.422 8,7 280.680 6,5 1.045.778 24,3 32.421 4.296.269 

Σύνολο 
2014 

22.708.589 49,6 7.455.508 16,3 3.906.161 8,5 3.059.410 6,7 8.819.789 19,3 187.372 45.763.551 

Μήνας Λιγνίτης % Φ.Α. % Υ/Η % ΑΠΕ % Εξωτ. Ισοζ. % Άντληση Σύνολο 

Ιανουάριος 1.889.856 41,8 804.491 17,8 336.983 7,5 355.405 7,9 1.147.961 25,4 16.378 4.518.369 
Φεβρουάριος 1.296.284 32,4 537.460 13,4 913.642 22,8 372.062 9,3 890.408 22,2 5.720 4.004.159 
Μάρτιος 1.491.301 36,1 439.226 10,6 676.690 16,4 332.081 8,0 1.199.383 29,0 8.411 4.130.299 
Απρίλιος 1.142.351 34,5 367.040 11,1 534.300 16,1 306.422 9,3 968.483 29,3 9.440 3.309.484 
Μάιος 1.446.509 43,0 330.691 9,8 403.822 12,0 242.148 7,2 950.402 28,3 10.225 3.363.401 
Ιούνιος 1.689.752 53,3 305.879 9,6 357.472 10,1 273.247 7,7 908.306 25,7 5.113 3.529.566 
Ιούλιος 2.236.860 55,2 958.212 23,7 475.973 10,5 351.835 7,8 504.188 11,1 164 4.526.929 

 

Η τιμή του φυσικού αερίου (βιομηχανικό 
τιμολόγιο ΕΠΑ Αττικής) μειώθηκε σημαντικά το 
2015. Η μέση τιμή του 2014 ήταν 54,34 €/MWh. 
Η τιμή άρχισε να υποχωρεί σταδιακά. Το Μάιο 
ήταν στα 46 ,09 €/MWh ενώ τον Αύγουστο 
έπεσε στα 43,72 €/MWh. Εκτιμάται ότι η τιμή θα 
παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα αν δεν υπάρξουν 
επιπλοκές στις σχέσεις Ευρώπης – Ρωσίας. 
Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο 

παραμένει ένα ακριβό ενεργειακό προϊόν στην 
ελληνική αγορά σε σχέση με άλλες χώρες 
δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις βιομηχανίες που το 
χρησιμοποιούν. Στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 
χώρες, η τιμή του φυσικού αερίου για 
βιομηχανικούς καταναλωτές κυμαινόταν το 2014 
μεταξύ 35 – 40 €/MWh.   
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 2014 04/15 05/15 06/15 07/15 

Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (2010:100) 87,77 87,66 86,27 90,14 - 

Δείκτης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (NACE 3511) 85,14 70,33 70,20 78,33 - 

Παραγωγή οπτάνθρακα και διύλιση πετρελαίου (ΝΑCE 19) 118,41 113,90 85,89 92,73 - 

Παραγωγή χάλυβα (NACE 2410) 76,06 66,23 68,92 77,59 - 

Παραγωγή τσιμέντου (NACE 2351) 55,64 62,19 74,76 71,43 - 

Παραγωγή κεραμικών (NACE 2332) 24,06 21,41 31,54 67,08 - 

Παραγωγή χαρτιού & χαρτονιού (NACE 1712) 80,47 83,74 85,40 79,46 - 

 

Αγορές άνθρακα (€, μέσες μηνιαίες τιμές) 

EEX EUA 13 – 20 (auctions primary market) 5,92 7,06 7,41 7,43 7,72 

EEX EUA 13 – 20 (spot secondary market) 5,96 7,10 7,45 7,47 7,73 

ΕΕΧ Green CER 0,18 0,48 0,45 0,37 0,41 

EEX CER Future Dec 0,17 0,49 0,45 0,40 0,44 

EEX ERU Future Dec 0,11 - - - - 

ICE EUA Futures Dec 6,00 7,13 7,48 7,50 7,76 

 
 

Ενέργεια 

Αργό πετρέλαιο (NYMEX WTI cushing spot $/bbl)1 97,90 54,25 59,20 59,82 51,16 

Φυσικό αέριο (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, βιομ. Τιμολόγιο €/MWh) 57,35 53,36 46,09 44,62 44,50 
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