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Edit… 

Αγαπητοί φίλοι, 

Η επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού για 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι 

το μεγάλο θέμα της χρονιάς. Όλες οι μεγάλες 

χώρες του πλανήτη συμφώνησαν να λάβουν 

μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους με 

στόχο να αποφευχθεί μια αύξηση της 

θερμοκρασίας μεγαλύτερης από 2oC. Ωστόσο, 

αυτά που δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν οι 

μεγάλες χώρες, δεν επαρκούν για την επίτευξη 

του στόχου της Συμφωνίας.  

Η Συμφωνία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στα 

εφαρμοζόμενα συστήματα εμπορίας ρύπων. Στην 

Ευρώπη, η επόμενη περίοδος εμπορίας (2021 – 

2030) που τώρα σχεδιάζεται, αναμένεται να είναι 

πιο αυστηρή. Η εμπορία ρύπων ως μηχανισμός 

της αγοράς για τον έλεγχο των εκπομπών 

χρησιμοποιείται πλέον παγκόσμια με χώρες όπως 

η Κίνα και η Κορέα να κάνουν μεγάλα και 

γρήγορα βήματα. Μια αλλαγή που φέρνει η 

συμφωνία του Παρισιού είναι η εισαγωγή της 

έννοιας των διεθνώς μεταφερόμενων μειώσεων 

εκπομπών (ITMOs) που θα αντικαταστήσουν τα 

CER και ERU των προηγούμενων χρόνων και θα 

εμπλουτιστούν με πιστωτικά μόρια που θα 

προέρχονται από νέους μηχανισμούς. Τα 

επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια 

μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας των επιμέρους 

συστημάτων εμπορίας, έτσι ώστε τα δικαιώματα 

κάθε συστήματος να αναγνωρίζονται με κάποιο 

τρόπο από τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο και ο 

ICAO δημοσιοποίησε την έναρξη λειτουργίας 

ενός παγκόσμιου μηχανισμού της αγοράς για την 

αντιστάθμιση των εκπομπών των αερο-

μεταφορών μετά το 2020.  

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


 

                                                                               CO2NTROL info   2/23 

Carbon & Energy news………           

 Κλιματικές αλλαγές 

 

Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η επικύρωση της 

Συμφωνίας του Παρισιού από τον απαιτούμενο 

αριθμό χωρών και θα μπει σε εφαρμογή στις 

αρχές Νοεμβρίου. Μεταξύ των χωρών που έχουν 

ήδη επικυρώσει τη Συμφωνία είναι οι χώρες της 

Ε.Ε., οι ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Καναδάς, Βραζιλία και 

Μεξικό. Η επόμενη συνάντηση των χωρών της 

Σύμβασης πλαισίου του 1992 που θα γίνει το 

Νοέμβριο στο Μαρόκο και αναμένεται να έχει 

πανηγυρικό κλίμα. Η Συμφωνία του Παρισιού 

έχει ως στόχο να σταματήσει την άνοδο της 

θερμοκρασίας στους 2oC και έχει χρόνο 

υλοποίησης έως το 2030. Ωστόσο, με τις 

δεσμεύσεις των χωρών που έχουν ήδη 

ανακοινωθεί είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να 

επιτύχει τους στόχους της και πιθανότατα θα 

απαιτηθεί αναθεώρηση μετά το 2023, οπότε και 

θα γίνει η εκτίμηση της εφαρμογής της. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη Συμφωνία του 

Παρισιού μπορείτε να διαβάσετε στο κεντρικό 

άρθρο αυτού του τεύχους. 

Όλοι οι δείκτες των κλιματικών αλλαγών 

χειροτέρεψαν σημαντικά κατά το 2016. 

Σύμφωνα με τη NOAA, η συγκέντρωση του 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

ξεπέρασε τα 400 ppm ήδη από το 2015 και 

αυξάνεται με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό. Η μέση 

ετήσια παγκόσμια  θερμοκρασία αυξήθηκε και 

αυτή σημαντικά. Εκτιμάται ότι το 2015 ήταν 

περίπου 0,9oC μεγαλύτερη από τη μέση 

θερμοκρασία του 20ου αιώνα. Όλη τη διάρκεια 

του 2016 αυξήθηκε τόσο ο αριθμός όσο και η 

ένταση των ακραίων μετεωρολογικών 

φαινομένων. Τελευταία περίπτωση ήταν ο 

τυφώνας Matthews που άφησε πίσω του περίπου 

1000 νεκρούς στην Καραϊβική, την Αϊτή 

κατεστραμμένη και τεράστιες οικονομικές ζημιές 

στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. 

 

 

Η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν πρωτοφανής 

τους τελευταίους 12 μήνες. Ξεκινώντας από τα 

μέσα του 2015 και με αφορμή την εμφάνιση του 

φαινομένου El Ninio, τόσο η ΝΟΑΑ όσο και η 

ΝASA ανακοίνωσαν ότι ο συνδυασμός των 

μετρήσεων από 6,300 μετεωρολογικούς 

σταθμούς σε όλο τον πλανήτη έδειξαν πως από 

τον Οκτώβριο του 2015 και μετά κάθε μήνα 

είχαμε ρεκόρ μηνιαίας υψηλής θερμοκρασίας. 

Οι αλλαγές στις μετεωρολογικές συνθήκες και τα 

ρεκόρ θερμοκρασίας προκάλεσαν το 2016 πολύ 

σημαντικά προβλήματα ξηρασίας σε πολλές 

περιοχές του κόσμου. Αν και η Καλιφόρνια 

αναφέρθηκε κατά κόρον στις διεθνείς ειδήσεις, 
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τα μεγαλύτερα προβλήματα υπήρξαν σε χώρες 

της ανατολικής Αφρικής όπως η Τανζανία, η 

Μοζαμβίκη και το Μαλάουι όπου καταστράφηκε 

ολοσχερώς η αγροτική παραγωγή και στην 

Ινδονησία όπου οι δασικές φωτιές έλαβαν 

φαραωνικές διαστάσεις. Οι συγκεντρώσεις 

καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα από τις φωτιές της Ινδονησίας που 

μαίνονταν για δύο μήνες (Οκτώβριος – 

Νοέμβριος 2015), ήταν μετρήσιμες από τη NASA 

σε όλο το νότιο ημισφαίριο του πλανήτη και 

έφτασαν μέχρι τη Νότια Αμερική (βλ. εικόνα). 

     

Στο Μαλάουι της Αφρικής, ο στρατός κλήθηκε να 

προστατεύσει τα δάση και τις πηγές ύδρευσης 

της πρωτεύουσας. Η ξηρασία κατέστρεψε 

πολλούς αγρότες και τους οδήγησε στις πόλεις 

και στη μόνη εργασία που θα μπορούσαν να 

κάνουν, την κοπή δέντρων για την παραγωγή και 

εμπορία ξυλοκάρβουνου. Οι καταστροφές που 

προκλήθηκαν ήταν τόσο εκτεταμένες που η 

κυβέρνηση αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το 

στρατό για τη φύλαξη των δασών που 

βρίσκονται κοντά στην πρωτεύουσα. Το 

καλοκαίρι του 2016 και ιδιαίτερα τον Αύγουστο 

αναφέρθηκαν δεκάδες θάνατοι χωρικών από τις 

συμπλοκές με το στρατό που προσπαθούσε να 

αποτρέψει την κοπή των δέντρων.  

 

 

 

 Εμπορία ρύπων 

Η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στο να καταφέρει 

να λάβει δωρεάν δικαιώματα για την 

ηλεκτροπαραγωγή της στην επόμενη περίοδο 

εμπορίας (2021 -2030). Σύμφωνα με το άρθρο 

10γ της Οδηγία 2009/29, επιτρέπεται η 

μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων στην 

ηλεκτροπαραγωγή μιας χώρας αν παράγει πάνω 

από ένα 30% της ενέργειας από ένα καύσιμο και 

αν το κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας δεν 

υπερβαίνει το 50% του μέσου κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της Ε.Ε. Για την περίοδο 2021 – 2030 

φαίνεται πως ο όρος θα είναι το μέσο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ του 2013 ή του 2014 να μην 

ξεπερνά το 60% του αντίστοιχου της Ε.Ε. Η 

Ελλάδα πληροί τον όρο για το 2014 και 

επομένως θα μπορεί να συμμετέχει στο σύστημα 

της δωρεάν κατανομής στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Ωστόσο, τα δωρεάν δικαιώματα δίνονται υπό τον 

όρο ότι το κεφάλαιο που θα εξοικονομείται θα 

χρησιμοποιηθεί για ενεργειακές επενδύσεις που 

μειώνουν τις εκπομπές ρύπων. Μάλιστα, 

κατανέμεται δωρεάν αφού πρώτα η χώρα 

καταθέσει σχετικό εμπεριστατωμένο σχέδιο 
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ενεργειακών επενδύσεων στο οποίο θα 

αποδεικνύεται η μείωση των εκπομπών. 

Οι εκπομπές που δηλώθηκαν από την Ελλάδα 

στο πλαίσιο του EU ETS για το 2015 ήταν μόλις 

50,8 εκατομμύρια τόνοι ή 9,5% χαμηλότερες σε 

σχέση με το 2014. Υπήρξε μεγάλη υποχώρηση 

των εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής από τους 

40,1 εκατ. τόνους στους 35,3 εκατ. τόνους. 

Υποχώρηση υπήρξε για όλους σχεδόν τους 

επιμέρους κλάδους με αξιοσημείωτη εξαίρεση 

τον κλάδο των αερομεταφορών που αύξησε τις 

αναφερόμενες εκπομπές του κατά περίπου 15%. 

Αν ληφθεί υπόψη ότι οι εκπομπές που είχαν 

δηλωθεί για το 2005 ήταν 71,2 εκατ. τόνοι χωρίς 

τη συμμετοχή των αερομεταφορών, είναι 

φανερή η πορεία που ακολούθησε η ελληνική 

οικονομία την τελευταία δεκαετία.   

 

Η χαμηλή πτήση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, η 

ραγδαία αλλαγή του μίγματος καυσίμου σε 

πολλές χώρες της Ευρ. Ένωσης προς όφελος των 

ΑΠΕ αλλά και έκτακτα πολιτικά γεγονότα όπως 

το BREXIT δεν βοήθησαν τις τιμές των 

δικαιωμάτων το 2016. Οι τιμές εμφάνισαν 

σημαντική υποχώρηση στις αρχές του χρόνου 

από τα 8,5€ στα 4,5€. Στις αρχές του 

καλοκαιριού ξεκίνησε μια ανάκαμψη που τα 

έφερε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα κοντά 

στα 7€ αλλά το αποτέλεσμα του Βρετανικού 

δημοψηφίσματος για το BREXIT και η χαμηλή 

ζήτηση στις δημοπρασίες της πρωτογενούς 

αγοράς τα οδήγησε και πάλι χαμηλά, ακόμη και 

κάτω από τα 4€. Στο τέλος Σεπτεμβρίου ξεκίνησε 

η (αναμενόμενη) ετήσια άνοδος των τιμών 

καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους και οι 

εταιρίες έχουν μια καλύτερη εικόνα των 

εκπομπών τους. Σε λίγες μέρες οι τιμές 

ξεπέρασαν τα 5,5€ και είναι αρκετά πιθανό έως 

το τέλος του χρόνου να ξεπεράσουν και τα 6,5€ 

αν η αγορά ακολουθήσει τη συνήθη ετήσια 

κυκλικότητά της.  

 

 

Στις αρχές Οκτωβρίου ο ICAO κατέληξε στη 

λειτουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού της 

αγοράς (Global Market Based Mechanism, 

GMBM) για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου από την αεροπορία. Ο 

μηχανισμός αφορά κατά βάση τις διεθνείς 

πτήσεις με στόχο οι εκπομπές τους να μείνουν 

σταθερές από το 2020 και μετά και οι όποιες 

αυξήσεις εκπομπών είτε να αντισταθμίζονται είτε 

να αποφεύγονται με άλλους τρόπους. Το 

σύστημα ονομάστηκε CORSIA (Carbon offsetting 

and Reduction Scheme for International 

Aviation). Ως εκπομπές βάσης θα ληφθούν οι 

εκπομπές των ετών 2019 – 2020. Η πρώτη φάση 

του συστήματος έως το 2026 θα είναι εθελοντική 

και στη συνέχεια η συμμετοχή θα είναι 
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υποχρεωτική για όλες εκείνες τις χώρες οι 

αερομεταφορείς των οποίων έχουν σημαντική 

συνεισφορά στις διεθνείς μεταφορές με βάση το 

δείκτη RTK (Revenue tonne-kilometre). Η 

αντιστάθμιση θα μπορεί να γίνεται είτε με τη 

χρήση δικαιωμάτων εκπομπών (όπως γίνεται 

στην Ευρώπη με τη συμμετοχή των 

αερομεταφορέων στο σύστημα εμπορίας ρύπων) 

είτε με την αγορά «μονάδων εκπομπών» 

(emission units) που μπορεί να προέρχονται από 

διαφορετικούς μηχανισμούς (όπως REDD+, CDM, 

κλπ.) και είναι φθηνότερες σε σχέση με τα 

δικαιώματα εκπομπών.   

      

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά τις διαδικασίες 

για την εκκίνηση της υποχρεωτικής 

παρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών 

από τη ναυσιπλοΐα σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2015/757. Έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες 

εργασίας, μία για να καθορίσει τις λεπτομέρειες 

των κανόνων παρακολούθησης και αναφοράς και 

μια για να καθορίσει τις λεπτομέρειες των 

κανόνων επαλήθευσης υπό την εποπτεία του 

ESSF (European Sustainable Shipping Forum). 

Σύντομα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα 

σχετικά πρότυπα (templates) για την εκπόνηση 

των σχεδίων παρακολούθησης, τα οποία έχουν 

ήδη καθοριστεί και πρέπει να δοθούν στους 

επαληθευτές για έλεγχο και επαλήθευση έως το 

τέλος Αυγούστου του 2017. 

 

 Ενεργειακός Σχεδιασμός 

 

Το Σεπτέμβριο η ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία με 

την κινέζικη εταιρία CMEC και τις εταιρίες ΑΚΤΩΡ 

και ΤΕΡΝΑ για την ανάπτυξη νέας λιγνιτικής 

μονάδας στη Φλώρινα ισχύος 450 MW. Το 

κόστος της μονάδας εκτιμάται σε 750 εκατ. ευρώ 

και μαζί με τις επενδύσεις στο λιγνιτωρυχείο της 

Βεύης θα αγγίξει το 1 δις ευρώ. Η κατασκευή της 

μονάδας θα ξεκινήσει το 2018. Παράλληλα 

προχωρά η κατασκευή της νέας μονάδας στην 

Πτολεμαΐδα, ισχύος 660 MW και κόστους 

περίπου 1,4 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι τα δύο 

αυτά ενεργειακά έργα βρίσκονται σε προφανή 

αναντιστοιχία με την επικύρωση από μέρους της 

Ελλάδας της Συμφωνίας του Παρισιού που 

προβλέπει μείωση των εκπομπών της χώρας 

κατά 40% σε σχέση με το 1990 έως το 2030 και 

με περαιτέρω μείωση για το 2040. Είναι βέβαιο 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επανειλημμένα 

έχει δηλώσει την πρόθεσή της να απο-

ανθρακοποιηθεί το ενεργειακό σύστημα της 

Ευρώπης σκοπεύει στο μέλλον να υιοθετήσει 

νομικά και οικονομικά εργαλεία που θα κάνουν 

την παραγωγή των δύο εργοστασίων πολύ πιο 
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δαπανηρή από αυτή που προϋπολογίζεται. 

Παράλληλα, το ενεργειακό μέλλον της χώρας 

δεσμεύεται σε ένα καύσιμο που κατεξοχήν 

ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή.   

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την μερική 

ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. Θέματα κλειδιά στις 

συζητήσεις είναι το ποσοστό της αύξησης του 

τιμολογίου χρήσης του δικτύου του ΔΕΣΦΑ και οι 

τεχνικοί όροι χρηματοπιστωτικής λειτουργίας 

όπως για παράδειγμα η απόδοση του μέσου 

σταθμισμένου κόστους κεφαλαίων (WACC) και η 

μερισματική απόδοση στους μετόχους. Οι 

βασικοί διεκδικητές του ΔΕΣΦΑ είναι η Αζέρικη 

SOCAR και ο ιταλικός διαχειριστής SNAM. 

Συνεχίζονται και οι διαδικασίες προετοιμασίας για 

την μερική ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ με την 

πώληση πακέτου μετοχών 24% από τη ΔΕΗ. 

Έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται το 

αποτέλεσμα της ανεξάρτητης αποτίμησης του 

ΑΔΜΗΕ από την Barclays. Οι βασικοί διεκδικητές 

είναι η κινέζικη State Grid, η ιταλική Terna και η 

γαλλική RTE, με τους κινέζους και τους ιταλούς 

να φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα. Μετά την 

πώληση αναμένεται ότι θα υπάρξει απόσχιση του 

ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Η όλη διαδικασία χειρισμού 

του θέματος του ΑΔΜΗΕ αποτελεί μνημονιακή 

υποχρέωση. 

 

Οι πρώτες πληροφορίες από τον ενεργειακό 

σχεδιασμό του 2017 μιλούν για αύξηση της τιμής 

της ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα της 

αναμενόμενης αύξησης των καυσίμων. Αυτό ήδη 

φάνηκε από τις αρχές του φθινοπώρου με τις 

δημοπρασίες ενέργειας σε Ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια όπως το EEX της Λειψίας. Η 

αύξηση αυτή οδηγεί σε αύξηση και τις τιμές των 

δικαιωμάτων εκπομπών. 

 

 

The next big thing. Ένας αριθμός Αμερικάνικων 

(κυρίως) και Ευρωπαϊκών εταιριών και startups 

έχει αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για την 

παρουσίαση και εμπορευματοποίηση εύκαμπτων 

φωτοβολταϊκών που μπορούν να ενσωματωθούν 

σε κάθε είδους επιφάνεια. Η τεχνολογία τους 

στηρίζεται στη χρήση πολυμερών και ενώ προς 

το παρόν έχουν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση 

με τα συμβατικά φ/β συστήματα, έχουν το 

πλεονέκτημα ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε 

γυάλινες επιφάνειες, προσόψεις κτιρίων, 

ηλεκτρικές συσκευές, κλπ. και έτσι να αυξήσουν 

σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Η επιτυχία του 

εγχειρήματος ενδέχεται να αλλάξει συνολικά τη 

λογική της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

το σχεδιασμό των δικτύων μεταφοράς.  
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Η Συμφωνία του Παρισιού 

για τις κλιματικές αλλαγές 

Μια συμφωνία χωρίς 

αντίκρισμα 

I. Εισαγωγή - Η συμφωνία του 

Παρισιού 

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια διεθνών 

διαπραγματεύσεων, η διεθνής κοινότητα 

κατέληξε σε μια κοινή συμφωνία για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το 

Δεκέμβριο του 2015 υπογράφηκε η Συμφωνία 

του Παρισιού (στο εξής Συμφωνία) στην 21η 

διάσκεψη των μερών (στο εξής COP) της 

Σύμβασης Πλαισίου για τις Κλιματικές Αλλαγές 

που είχε υπογραφεί το 1992 στο Ρίο.  

Η Συμφωνία άρχισε να επικυρώνεται από χώρες 

τον Απρίλιο του 2016 και στις αρχές Σεπτεμβρίου 

επικυρώθηκε από την Κίνα και τις ΗΠΑ, τους δύο 

μεγαλύτερους παραγωγούς εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Στις 4 

Οκτωβρίου είχε επικυρωθεί από 74 χώρες που 

εκπέμπουν περίπου το 60% των παγκόσμιων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οπότε η 

Συμφωνία θα μπει σε εφαρμογή στις 4 

Νοεμβρίου του 2016 καθώς ο όρος για να 

εφαρμοστεί είναι να επικυρωθεί από τουλάχιστο 

55 χώρες που αθροιστικά είναι υπεύθυνες για 

ποσοστό μεγαλύτερο από το 55% των 

παγκόσμιων εκπομπών. 

Η Συμφωνία θέτει ένα μακρόπνοο στόχο όσο 

αφορά την αύξηση της θερμοκρασία του 

πλανήτη (long term temperature goal) στους 2oC 

κατά μέγιστο, σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία 

κατά την προ-βιομηχανική εποχή. Επιπλέον, 

θέτει ως επιθυμητό στόχο (pursuing efforts) τον 

1,5 oC. Για να επιτευχθεί ο στόχος, κάθε χώρα 

καλείται να εκπονήσει μια «εθνική καθορισμένη 

συνεισφορά» (national determined contribution, 

NDC). Τα NDCs θα είναι στην ουσία αυτό-

δεσμευτικά πενταετή εθνικά σχέδια που θα 

εκπονούνται και θα δημοσιοποιούνται στον ΟΗΕ. 

Τα σχέδια αυτά θα περιγράφουν την προσπάθεια 

που θα κάνει κάθε χώρα για να μετριάσει τη 

συνεισφορά της στις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και, άρα, να μετριάσει τη 

συνεισφορά της στο πρόβλημα της κλιματικής 

αλλαγής. Κάθε επόμενο πενταετές σχέδιο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει πιο αυστηρούς στόχους 

από το προηγούμενο (progression over time). 

Ήδη στη φάση των διαπραγματεύσεων, ο ΟΗΕ 

είχε καλέσει όλες τις χώρες να καταθέσουν 

σκοπούμενες εθνικές καθορισμένες συνεισφορές 

(Intended NDCs). Τα INDCs που κατατέθηκαν 

στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων το 

2015, θεωρείται ότι είναι τα πρώτα πενταετή 

εθνικά σχέδια.  

Οι ανεπτυγμένες χώρες (εκείνες του 

Παραρτήματος Ι της Σύμβασης του 1992) είναι 

υποχρεωμένες να εφαρμόζουν NDCs που θα 

περιλαμβάνουν απόλυτους ποσοτικούς στόχους 

μείωσης των εκπομπών τους, ωστόσο η 

Συμφωνία δεν καθορίζει η ίδια ποσοτικούς 

στόχους (όπως έκανε το πρωτόκολλο του Κυότο) 

και κάθε χώρα καλείται να αυτοδεσμευτεί σε ένα 

δικό της στόχο. Έτσι για παράδειγμα, οι ΗΠΑ, 

στο INDC που είχαν καταθέσει το Μάρτιο του 

2015 δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές 

τους έως το 2025 κατά 26-28% σε σχέση με τις 

εκπομπές του 2005. Αντίστοιχα η Ε.Ε. 

δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές της το 2030 

κατά 40% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. 
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Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 

ομογενοποίηση και συγκρισιμότητα, η Συμφωνία 

προβλέπει ότι τα NDC θα αναφέρονται σε κοινά 

χρονικά διαστήματα (common time frames) ενώ 

οι επόμενες COP θα καθορίσουν τις 

λεπτομέρειες.  

Σε αντίθεση με το πρωτόκολλο του Κυότο που 

δεν έθετε καμία δέσμευση στις αναπτυσσόμενες 

χώρες (εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Σύμβασης του 1992), η 

Συμφωνία προβλέπει ότι και αυτές έχουν την 

υποχρέωση εκπόνησης και δημοσιοποίησης NDC. 

Μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες και οι μικρές 

νησιώτικες και αναπτυσσόμενες χώρες (least 

developed and small island developing countries) 

δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής NDC. 

Ωστόσο, αντίθετα με τις ανεπτυγμένες χώρες, οι 

αναπτυσσόμενες δεν έχουν την υποχρέωση 

αυτοδέσμευσης σε απόλυτους ποσοτικούς 

στόχους μείωσης των εκπομπών. Έχουν όμως 

την υποχρέωση να εντείνουν τις προσπάθειες 

μείωσης των εκπομπών και να κινηθούν προς την 

επίτευξη πραγματικής μείωσης των εκπομπών 

στο μέλλον. Έτσι για παράδειγμα η Κίνα στο 

INDC που είχε καταθέσει τον Ιούνιο του 2015, 

δεσμεύτηκε έως το 2030 να επιτύχει τα εξής: 

 Έως το 2030 το αργότερο να πιάσει το 

μέγιστο των εκπομπών (peaking) και άρα να 

αρχίσει μετά να τις μειώνει. 

 Να μειώσει την ένταση του άνθρακα στην 

οικονομία της κατά 60-65% σε σχέση με 

εκείνη του 2005. 

 Να αυξήσει το μερίδιο των μη-ορυκτών 

καυσίμων στην πρωτογενή κατανάλωση 

ενέργειας στο 20% του συνόλου και 

 Να αυξήσει το απόθεμα βιομάζας στα δάση 

της κατά 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

σε σχέση με εκείνο του 2005. 

Με βάση τα πενταετή εθνικά σχέδια θα 

εκπονείται ένας παγκόσμιος απολογισμός (global 

stocktake) από τον ΟΗΕ με σκοπό να εκτιμάται η 

πρόοδος για την επίτευξη των στόχων της 

Συμφωνίας. Ο πρώτος παγκόσμιος απολογισμός 

θα γίνει το 2023. 

Επιπλέον, η Συμφωνία περιλαμβάνει πολλά 

στοιχεία γνώριμα από τις μέχρι σήμερα 

αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις για τις κλιματικές 

αλλαγές. Αναγνωρίζεται η αξία των δασών ως 

παγκόσμιων καταβοθρών απορρόφησης του 

διοξειδίου του άνθρακα και προβλέπεται η 

ανάληψη δράσης για την προστασία τους που θα 

έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνονται οι χώρες 

αυτές που τα φιλοξενούν και τα προστατεύουν 

βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν 

(results-based payments), δηλαδή ουσιαστικά 

αναφέρεται στο γνωστό μηχανισμό REDD+. 

Προβλέπεται ακόμη ότι θα λειτουργούν 

μηχανισμοί της αγοράς για την προώθηση της 

μείωσης των εκπομπών, όπως για παράδειγμα 

είναι η εμπορία ρύπων που εφαρμόζεται σε 

Ευρώπη, Κίνα και κάποιες περιοχές των ΗΠΑ και 

του Καναδά. Προβλέπεται να λειτουργούν 

μηχανισμοί έργων (όπως ήταν οι CDM και JI) που 

παράγουν μειώσεις εκπομπών, οι οποίες θα είναι 

διεθνώς αναγνωρίσιμες και εμπορεύσιμες 

(internationally transferred mitigation outcomes, 

ITMO). Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία 

μηχανισμών μείωσης των εκπομπών εκτός 

αγορών (non market approaches, NMA). 

Υπάρχουν ειδικές αναφορές στις απαιτούμενες 

προσπάθειες προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και αντιμετώπισης καταστροφών που 

προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή (loss 
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and damage) καθώς και των δυσμενών αλλαγών 

που επιτελούνται με αργούς ρυθμούς (slow onset 

events) λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η 

Συμφωνία καλεί σε μεταφορά τεχνογνωσίας προς 

τις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να 

ακολουθήσουν ένα περισσότερο αειφόρο 

μονοπάτι ανάπτυξης και επίσης καλεί στην 

παροχή οικονομικής βοήθειας από τις 

ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Προβλέπονται τέλος οι δομές που πρέπει να 

δημιουργηθούν για την εφαρμογή της 

Συμφωνίας και που στην ουσία είναι οι ήδη 

υπάρχουσες δομές που έχουν αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης πλαισίου για 

τις κλιματικές αλλαγές του 1992. 

Στις επόμενες παραγράφους εξετάζεται ο μέχρι 

σήμερα απολογισμός των ανθρωπογενών 

εκπομπών, η σύνδεση των εκπομπών αυτών με 

την άνοδο της θερμοκρασία και οι δυνατότητες 

επίτευξης των στόχων της Συμφωνίας, δηλαδή 

του περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας στους 2oC και αν είναι δυνατό 

στον 1,5oC. 

 

II. Ιστορική μεταβολή των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

Ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο αποτελεί από 

μόνος του ένα σημαντικό θέμα για τις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τη Σύμβαση 

Πλαίσιο του 1992, μόνο οι χώρες του 

Παραρτήματος Ι έχουν την υποχρέωση τακτικής 

αναφοράς των εκπομπών τους χρησιμοποιώντας 

μια διεθνώς συμφωνημένη μεθοδολογία και 

ελέγχονται από τον ΟΗΕ για τις αναφορές που 

δημοσιοποιούν. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις 

χώρες γίνονται συχνές αναθεωρήσεις των 

δεδομένων και επαν-υπολογισμοί των εκπομπών. 

Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός Παραρτήματος Ι, 

στις οποίες περιλαμβάνονται πολύ σημαντικοί 

παραγωγοί εκπομπών όπως για παράδειγμα η 

Κίνα και η Ινδία, υπάρχουν μόνο 2-3 εθνικές 

αναφορές καθώς και διετείς ενημερωτικές 

εκθέσεις (Biennial Update Reports, BURs). 

Στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιούνται οι 

εκπομπές των χωρών του Παραρτήματος Ι, όπως 

αυτές έχουν αναφερθεί στον ΟΗΕ με πηγή τους 

πίνακες CRF για τα έτη 2013 και 2014 και τις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις του ΟΗΕ για τα 

προηγούμενα έτη έως και το 1990. Για τις χώρες 

εκτός του Παραρτήματος Ι χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου 

JRC που καλύπτουν τις εκπομπές έως και το 

2012. Τα στοιχεία αυτά διασταυρώθηκαν με 

εκείνα που αναφέρονται τόσο στις εθνικές 

αναφορές όσο και στις διετείς ενημερωτικές 

εκθέσεις, για τις χώρες που έχουν καταθέσει τα 

σχετικά έγγραφα στον ΟΗΕ. Η διασταύρωση 

έδειξε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η 

διαφορά των δύο πηγών (Εκθέσεις ΟΗΕ και 

υπολογισμοί JRC) είναι σχετικά μικρή, μικρότερη 

από 10% και δεν είναι συστηματική. Στις 

περιπτώσεις που η διαφορά ήταν μεγαλύτερη, 

ελέγχθηκαν περαιτέρω τα στοιχεία των εθνικών 

αναφορών στον ΟΗΕ και χρησιμοποιήθηκε η 

πηγή που θεωρήθηκε εγκυρότερη με βάση τις 

παραδοχές που έχουν γίνει και τη μεθοδολογία 

που έχει χρησιμοποιηθεί. 

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

31 χωρών της Ευρώπης (28 μελών της Ε.Ε., της 

Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και 

υπερπόντιων περιοχών που εξαρτώνται από 

χώρες της Ε.Ε.) έχουν μειωθεί το 2014 σε σχέση 

με το 1990 κατά 1,38 δισεκατομμύρια τόνους 

ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) ή 
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σε ποσοστό 19%. Αυτή είναι η μεγαλύτερη 

μείωση που έχει επιτευχθεί παγκοσμίως τα 

τελευταία 25 χρόνια και οφείλεται σε δύο αιτίες. 

Το σημαντικότερο μέρος της μείωσης (811,3 

εκατομμύρια τόνοι ή περίπου 59% της μείωσης) 

οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες 

τεσσάρων χωρών (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Γαλλία, Ιταλία) που έχουν τις μεγαλύτερες 

εκπομπές σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν την αλλαγή 

του μίγματος καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή 

με πολύ μεγάλη μείωση – περιθωριοποίηση των 

στερεών και υγρών καυσίμων και αντίστοιχη 

μεγάλη αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνουν 

ακόμη μια σειρά από οριζόντιες πολιτικές που 

εφαρμόζονται διαχρονικά στις μεταφορές, στη 

διαχείριση των αποβλήτων και στον ενεργειακό 

σχεδιασμό οικιών και αυτοκινήτων που έχουν 

μεν αποδώσει μικρότερη μείωση σε σχέση με την 

ηλεκτροπαραγωγή έχουν όμως αντιστρέψει την 

κουλτούρα της κοινωνίας και έχουν επιφέρει 

μεγάλες αλλαγές στον τρόπο σκέψης και 

επιλογής των Ευρωπαίων καταναλωτών. Ένα 

μικρότερο αλλά σημαντικό ποσοστό της μείωσης 

των εκπομπών οφείλεται στη ριζική 

αναδιάρθρωση των οικονομιών των χωρών της 

ανατολικής Ευρώπης. Οι οκτώ χώρες της Ανατ. 

Ευρώπης που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 2004 και 

η Κροατία που εντάχθηκε 10 χρόνια αργότερα 

έχουν μειώσει τις εκπομπές τους κατά 500 

εκατομμύρια τόνους CO2eq ή περίπου 36,2% 

της μείωσης.  

Οι εκπομπές της Ελλάδας ήταν το 1990 περίπου 

105 εκατομμύρια τόνοι. Οι εκπομπές αυξάνονταν 

με γρήγορο ρυθμό έως και το 2005 οπότε και 

έφτασαν τους 136 εκατομμύρια τόνους. Στη 

συνέχεια παρέμειναν σχετικά σταθερές έως και 

το 2008, κυρίως ως αποτέλεσμα της αλλαγής του 

μίγματος καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, 

καθώς αυξήθηκε σημαντικά  η χρήση φυσικού 

αερίου, αυξήθηκαν οι μονάδες ΑΠΕ στο σύστημα 

ηλεκτροπαραγωγής και είχε αρχίσει να είναι 

εμφανής μια κάμψη στον κατασκευαστικό τομέα 

με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών των 

σχετικών κλάδων. Από το 2009 οι εκπομπές της 

Ελλάδας άρχισαν να μειώνονται ραγδαία και το 

2014 ήταν μόλις 101 εκατομμύρια τόνοι, δηλαδή 

μια μείωση περίπου 26% σε σχέση με το 2005 

που αντιστοιχεί στη μείωση του ΑΕΠ που βίωσε 

η χώρα αυτά τα χρόνια.  

Οι ΗΠΑ αποτελούσαν τις προηγούμενες 

δεκαετίες τον μεγαλύτερο παραγωγό εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Σύμφωνα 

με τις ετήσιες εκθέσεις των ΗΠΑ προς τον ΟΗΕ, 

το 1990 οι εκπομπές της χώρας ήταν 6,4 δις 

τόνοι ενώ το 2014 ήταν 6,9 δις τόνοι. Οι 

εκπομπές κορυφώθηκαν το 2007 στα 7,4 δις 

τόνους CO2eq αλλά στη συνέχεια μειώθηκαν 

σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης του 

2008-09. Έκτοτε, παρουσιάζουν οριακές 

μεταβολές αν και η οικονομία των ΗΠΑ έχει 

επιστρέψει στην ανάπτυξη ήδη από το 2010 με 

μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2%.  

Στις υπόλοιπες χώρες του Παραρτήματος Ι της 

Σύμβασης Πλαισίου του 1992, υπάρχει μια σαφής 

μείωση των εκπομπών των χωρών που 

προέκυψαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, ως 

αποτέλεσμα της βίαιης αναδιάρθρωσης των 

οικονομιών τους. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι 

εκπομπές τους σταδιακά ανακάμπτουν, με 

εξαίρεση εκείνες της Ουκρανίας. Έτσι για 

παράδειγμα οι εκπομπές της Ρωσίας έχουν 

μειωθεί από τους 3,9 δις τόνους το 1990 στους 

2,3 δις τόνους και οι εκπομπές της Ουκρανίας 

έχουν μειωθεί από τα 945 εκατ. τόνους στα 353 
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εκατ. τόνους. Αντίθετα, σε όλες τις υπόλοιπες 

χώρες παρουσιάζεται μια διαχρονική τάση 

αύξησης των εκπομπών και για το λόγο αυτό για 

παράδειγμα η Αυστραλία και ο Καναδάς 

αποσύρθηκαν πριν λίγα χρόνια από το 

πρωτόκολλο του Κυότο καθώς ήταν βέβαιο ότι 

δεν θα μπορούσαν να τηρήσουν τις ποσοτικές 

δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Οι εκπομπές της 

Ιαπωνίας μόνο παρουσιάζουν μια σχετική 

συγκράτηση της αυξητικής τάσης καθώς από 

1,15 δις τόνους έχουν αυξηθεί στους 1,26 δις 

τόνους, δηλαδή περίπου 9,5%. Σημειώνεται ότι 

την ίδια περίοδο, το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αυξήθηκε 

συνολικά κατά 32%. 

Για τον υπολογισμό των συνολικών παγκόσμιων 

εκπομπών πρέπει να συνυπολογιστούν οι 

εκπομπές όλων των χωρών του πλανήτη καθώς 

η Συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν διαχωρίζει τις 

χώρες σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες.  

Η Κίνα την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχθεί 

στον μεγαλύτερο παραγωγό εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ. 

Δεδομένου ότι η Κίνα δεν θεωρείται ανεπτυγμένη 

χώρα, δεν έχει την υποχρέωση ετήσιας 

αναφοράς των εκπομπών της. Η πρώτη εθνική 

έκθεση της Κίνας προς τον ΟΗΕ 

δημοσιοποιήθηκε το 2004 και ανέφερε τις 

εκπομπές του 1994. Οι συνολικές εκπομπές της 

χώρας εκείνη τη χρονιά ήταν 3,65 δις τόνοι 

CO2eq. Η επόμενη εθνική έκθεση 

δημοσιοποιήθηκε το 2012 και ανέφερε τις 

εκπομπές του 2005 οι οποίες είχαν αυξηθεί στους 

7,47 δις τόνους CO2 eq. Σημειώνεται ότι η χώρα 

δεν δίνει ετήσιες χρονοσειρές εκπομπών και έτσι 

δεν είναι επίσημα γνωστό ποια ήταν η πορεία 

των εκπομπών μεταξύ του 1994 και του 2005 αν 

και βάσιμα μπορεί να υποτεθεί ότι ακολουθούσαν 

συνεχή αυξητική πορεία, αντίστοιχη με την 

οικονομική επέκταση της χώρας. Σημειώνεται ότι 

στην δεύτερη έκθεση της Κίνας αναφέρεται η 

εκτίμηση ότι το 2020 οι εκπομπές μόνο από την 

ενέργεια (καύση ορυκτών καυσίμων) θα 

ανέλθουν στα 9,9 δις τόνους CO2 eq. Σύμφωνα 

με την IEΑ, οι εκπομπές της Κίνας το 2014 

έφτασαν τους 9,1 δις τόνους CO2eq. μόνο από 

τη χρήση καυσίμων. Αν στο νούμερο αυτό 

προστεθούν και οι εκπομπές των υπόλοιπων 

κλάδων (βιομηχανικές διεργασίες, διαχείριση 

αποβλήτων, κλπ.) τότε οι συνολικές εκπομπές 

της χώρας το 2013 ξεπέρασαν τα 10 δις τόνους 

CO2 eq. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 

Κέντρο JRC, οι συνολικές εκπομπές της Κίνας το 

2014 ήταν 10,5 δις τόνοι CO2 eq. 

Η Ινδία, όπως και η Κίνα, εντάσσεται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και δεν έχει την 

υποχρέωση τακτικών εκθέσεων εκπομπών προς 

τον ΟΗΕ. Η πρώτη εθνική έκθεση της Ινδίας 

δημοσιοποιήθηκε το 2004 και η δεύτερη το 

2012. Στην πρώτη έκθεση γίνεται υπολογισμός 

των εκπομπών του 1994 και οι εκπομπές που 

αναφέρονται είναι 1,23 δις τόνοι CO2 eq. Στη 

δεύτερη έκθεση έγινε υπολογισμός για το έτος 

2000 και οι εκπομπές που αναφέρονται είναι 1,3 

δις τόνοι CO2 eq. Στην τελευταία διετή 

ενημερωτική έκθεση της χώρας αναφέρεται ότι 

οι εκπομπές της ήταν 2,1 δις τόνοι CO2 eq. το 

2010. Σύμφωνα με το JRC, οι συνολικές 

εκπομπές για το έτος 2014 ήταν περίπου 2,34 δις 

τόνοι CO2 eq., ωστόσο, θεωρείται ότι αυτό το 

νούμερο υποεκτιμά τις πραγματικές εκπομπές της 

χώρας.  

Η Βραζιλία είναι επίσης μια χώρα με σημαντικές 

εκπομπές. Σύμφωνα με την τελευταία διετή 

ενημερωτική έκθεση της χώρας, το 2010 

εξέπεμψε περίπου 1,4 δις τόνους CO2 eq.  
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Σχεδόν το σύνολο των υπόλοιπων 

αναπτυσσόμενων χωρών αύξησε δραστικά τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία 

25 χρόνια ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

μεγέθυνσης που ήταν πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη των ανεπτυγμένων χωρών. Ιδιαίτερα 

κάποιες μεγάλες χώρες που πια δεν μπορούν να 

θεωρούνται αναπτυσσόμενες σύμφωνα με τα 

διεθνή κριτήρια, έχουν αυξήσει τόσο πολύ τις 

εκπομπές τους που επηρεάζουν σημαντικά το 

παγκόσμιο ισοζύγιο εκπομπών. Οι οικονομίες των 

χωρών αυτών γνώρισαν την προηγούμενη 25ετία 

μια εκτεταμένη «ανθρακοποίηση» της οικονομίας 

τους.  Η συνολική αύξηση στων εκπομπών του 

πλανήτη εκτός των χωρών του Παραρτήματος Ι, 

της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας ήταν 

μεγαλύτερη από 45% για την περίοδο 1990 – 

2012 οπότε οι εκπομπές τους έφτασαν τους 14,9 

δις τόνους CO2 eq. Η μεγαλύτερη αύξηση 

παρατηρείται μετά το 2000.  

Οι συνολικές παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, εκφρασμένες σε ισοδύναμους 

τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq.) 

εκτιμάται ότι ήταν περίπου 35,5 δις τόνοι το 

1990 και είχαν αυξηθεί σε περίπου 46,7 δις 

τόνους το 2012, ενώ εκτιμάται ότι με τα στοιχεία 

του 2014 θα ξεπεράσουν τους 50 δις τόνους CO2 

eq., δηλαδή μια συνολική αύξηση της τάξης του 

41% σε διάστημα 24 ετών.   

 

III. Συσχέτιση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου με την αύξηση της 

θερμοκρασίας 

Η μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 

χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης της έντασης των 

κλιματικών αλλαγών. Το πρόβλημα των 

κλιματικών αλλαγών δεν είναι μια πιθανή 

ομοιόμορφη αύξηση της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας του πλανήτη αλλά οι επιμέρους 

τοπικές και εποχικές αλλαγές που αυτή προκαλεί. 

Για παράδειγμα, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει 

αποδειχθεί ότι είναι διαφορετική ανάλογα με το 

γεωγραφικό πλάτος και είναι σαφώς μεγαλύτερη 

σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, αλλάζοντας 

ραγδαία τα μοτίβα αύξησης και μείωσης των 

πάγων κυρίως στο βόρειο πόλο. Επιπλέον, η 

αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει σημαντικές 

τοπικές μεταβολές των θερμοκρασιακών προφίλ 

κάποιων περιοχών, αυξάνοντας για παράδειγμα 

σημαντικά τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία κατά 

την περίοδο του θέρους ή/και αυξάνοντας τον 

αριθμό των ημερών που χαρακτηρίζονται ως 

«ημέρες καύσωνα». Εκτός της άμεσης επίδρασης 

της θερμοκρασίας σε τοπικό επίπεδο, η μεταβολή 

της είναι ένας καλός δείκτης και για άλλες τοπικές 

ή/και εποχικές μεταβολές όπως είναι η αύξηση 

της έντασης και του χρόνου ακραίων 

μετεωρολογικών καταστάσεων όπως είναι η 

ξηρασία και οι πλημμύρες. Τέλος, η αύξηση της 

θερμοκρασίας προκαλεί διαστολή του νερού της 

θάλασσας με αποτέλεσμα την αύξηση της 

στάθμης της θάλασσας. 

Η IPCC έχει συσχετίσει την αύξηση της 

θερμοκρασίας με τη συσσώρευση των αερίων 

του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Στην 

επόμενη εικόνα φαίνεται αυτή η συσχέτιση. Το 

έγχρωμο πλούμιο δείχνει την διασπορά των 

προβλέψεων μιας σειράς μοντέλων σχετικά με 

την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 

το 2100 σε σχέση με τη συσσώρευση 

ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα. Τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή των μοντέλων δείχνουν ότι για να 

περιοριστεί η μέση αύξηση της θερμοκρασίας σε 

λιγότερο από 2oC σε σχέση με τη μέση 
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θερμοκρασία της περιόδου 1861 – 1880 με μια 

πιθανότητα μεγαλύτερη από 66%, θα πρέπει οι 

συσσωρευμένες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου από το 1870 και μετά να είναι 

μικρότερες από 2.900 δις τόνοι CO2 (το εύρος 

κυμαίνεται μεταξύ 2.550 – 3.150 δις τόνους CO2 

eq.). Η ανθρωπότητα εκτιμάται ότι έχει ήδη 

εκπέμψει περίπου 1.900 δις τόνους CO2 eq, 

επομένως, το όριο των εκπομπών είναι περίπου 

άλλοι 1.000 δις τόνοι CO2 eq.  

  

Εικόνα 1: Συσχέτιση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας 

θερμοκρασίας με την αύξηση της συσσώρευσης αερίων 

του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα [Πηγή: IPCC, Climate 

Change 2014 – Synthesis Report, p.9] 

Παράλληλα, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει 

συσχετιστεί με τη μετρούμενη συγκέντρωση του 

διοξειδίου του άνθρακα (ένα μόνο από τα αέρια 

του θερμοκηπίου) στην ατμόσφαιρα. Η 

συγκέντρωση αυτή μετριέται συστηματικά από 

τη NOAA από το 1959 και μετά ενώ τις 

τελευταίες δεκαετίες μετριέται και από πολλές 

ακόμη υπηρεσίες σε περισσότερα από 100 

σημεία του πλανήτη. Τα στοιχεία των μετρήσεων 

στην ατμόσφαιρα έχουν συσχετιστεί με έμμεσες 

μετρήσεις που γίνονται σε φυσαλίδες αέρα που 

παγιδεύονται στον πάγο των πόλων και έτσι είναι 

δυνατό να ανακατασκευαστεί η ιστορία της 

μεταβολής της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα σε όλη τη γεωλογική 

ιστορία της Γης. Στην επόμενη Εικόνα δίνεται η 

μεταβολή της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το 1900 έως και 

το 2015. Για την περίοδο 1900 – 1978, οι τιμές 

προέρχονται από την ανάλυση του πάγου των 

πόλων. Για την περίοδο από το 1959 έως και το 

2015, οι τιμές προέρχονται από τις άμεσες 

μετρήσεις της ΝΟΑΑ. Όπως είναι φανερό στην 

Εικόνα, για την περίοδο 1959 – 1978 για την 

οποία υπάρχουν αναλυτικές άμεσες και έμμεσες 

μετρήσεις, οι δύο μέθοδοι συμπίπτουν απόλυτα. 

 

Εικόνα 2: Μεταβολή της συγκέντρωσης του διοξειδίου 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά την περίοδο 1900 – 

2015 και προβολή της τάσης στο μέλλον [Πηγή: Αναφορές 

NOAA μετρήσεων στο Mauna Loa της Χαβάης και ανάλυση 

των δεδομένων του δείγματος πάγου Law Dome Ice. 

Επεξεργασία IPPC Ltd]  

Όπως είναι φανερό από το διάγραμμα, η 

συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

αυξάνεται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το 

2015 η μέση ετήσια συγκέντρωση ξεπέρασε για 

πρώτη φορά τα 400 ppm και οι μέχρι σήμερα 

ενδείξεις του 2016 είναι ότι συνεχίζει να 

αυξάνεται. Ο ρυθμός μεταβολής επίσης 

αυξάνεται, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1970. 
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Σημειώνεται ότι την περίοδο 1000 – 1850, η 

συγκέντρωση παρέμεινε σταθερή εντός του 

εύρους 279 – 285 ppm. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα χρειάστηκαν 25 χρόνια (1900 – 1925) για 

να αυξηθεί η συγκέντρωση κατά 10 ppm από τα 

295 στα 305 ppm. Στις αρχές του 21ου αιώνα 

απαιτήθηκαν μόλις 6 χρόνια (2000 – 2005) για 

να αυξηθεί η συγκέντρωση κατά 10 ppm από τα 

369 στα 379 ppm. Αν η τάση αυτή προβληθεί 

στο μέλλον, εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα 

ξεπεράσει τα 450 ppm κάποια στιγμή στα μέσα 

της δεκαετίας του 2030.  

Η μέση ετήσια παγκόσμια θερμοκρασία 

αυξάνεται σταθερά από τη δεκαετία του 1970 και 

μετά. Σύμφωνα με τη NOAA, υπάρχει μια 

καθυστέρηση απόκρισης της μεταβολής της 

θερμοκρασίας στη μεταβολή της συγκέντρωσης 

του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου μια 

δεκαετία. Στο επόμενο γράφημα δίνεται η 

διαφορά της ετήσιας μέσης παγκόσμιας 

θερμοκρασίας από τη μέση παγκόσμια 

θερμοκρασία του 20ου αιώνα.  

   

Εικόνα 3: Ετήσιες διαφορές της μέσης παγκόσμιας 

θερμοκρασίας ως προς τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία 

του 20ου αιώνα [Πηγή: ΝΟΑΑ, επεξεργασία στοιχείων IPPC 

Ltd] 

Είναι προφανές ότι η μέση παγκόσμια 

θερμοκρασία αυξάνεται. Εκτιμάται ότι η αύξηση 

αυτή είναι της τάξης του 1oC από τις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα. 

Στην επόμενη Εικόνα δίνεται η συσχέτιση της 

ετήσιας μεταβολής της θερμοκρασίας με την  

μεταβολή της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι φανερή η 

θετική συσχέτιση των δύο παραμέτρων. Η 

αύξηση της μεταβολής της συγκέντρωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα οδηγεί σε αύξηση του 

ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας. Το διάγραμμα 

δεν έχει κανονικοποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η 

υστέρηση χρόνου στην απόκριση της 

θερμοκρασίας, όπως αναφέρεται από τη ΝΟΑΑ. 

   

Εικόνα 4: Συσχέτιση της μεταβολής της μέσης 

παγκόσμιας θερμοκρασίας με τη μεταβολή της 

συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα [Πηγή: ΝΟΑΑ, 

επεξεργασία στοιχείων IPPC Ltd] 

 

IV. Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της 

Συμφωνίας του Παρισιού 

Στον επόμενο Πίνακα γίνεται εκτίμηση των 

παγκόσμιων εκπομπών το 2030 λαμβάνοντας 

υπόψη τις σκοπούμενες εθνικές καθορισμένες 

συνεισφορές (INDCs) που είχαν δημοσιοποιηθεί 
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κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της 

Συμφωνίας. Η εκτίμηση γίνεται για:  

 κάθε χώρα του Παραρτήματος Ι (εκτός 

της Ευρώπης που έχει θεωρηθεί ως μια 

οντότητα) 

 Για κάθε χώρα που το 2010 εκτιμάται ότι 

είχε εκπομπές μεγαλύτερες από 1 δις 

τόνους CO2 eq. 

 Για τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη 

ομαδοποιημένες ανά ήπειρο. 

Λεπτομέρειες για τη μέθοδο υπολογισμού 

δίνονται ως παρατηρήσεις στο τέλος του Πίνακα. 

 

 

 

Περιοχή/Χώρα 
Έτος 

βάσης 

Εκπομπές 

έτους βάσης(1) 

(ktn CO2eq. 

excl. LULUCF) 

Δέσμευση σύμφωνα 

με INDC 

Εκπομπές 

2030 

(ktn CO2eq. 

excl. LULUCF) 

Παρατηρήσεις 

Χώρες παραρτήματος Ι 

Ε.Ε.+ 1990 5.783.353 40% μείωση ως προς 

το έτος βάσης 

3.470.012 Περιλαμβάνει τις 28 χώρες της Ε.Ε. και 

επιπλέον τις Νορβηγία, Ισλανδία, 

Ελβετία και τις εξαρτώμενες υπερπόντιες 

περιοχές τους  

ΗΠΑ+ 2005 7.382.296 26-28% μείωση έως 

το 2025. Θεωρήθηκε 

30% μείωση έως το 

2030 

5.167.607 Εκτός των ΗΠΑ περιλαμβάνονται οι 

εξαρτώμενες περιοχές: Πουέρτο Ρίκο, 

Αμερικάνικες Παρθένες Νήσοι, Γκουάμ, 

Αμερικάνικες Σαμόα 

Ρωσία 1990 3.941.800 25% μείωση ως προς 

το έτος βάσης 

2.955.825  

Καναδάς 2005 747.000 30% μείωση ως προς 

το έτος βάσης 

522.900  

Νέα Ζηλανδία 2005 78.287 30% μείωση ως προς 

το έτος βάσης 

54.801  

Ιαπωνία 2013 1.311.500 Μείωση των 

εκπομπών ανά 

κάτοικο κατά 20% 

1.028.466 Πληθυσμός 2013: 126.985.000 (UN 

Statistics Dept.) 

Ετήσια μεταβολή: -0,12% (mean 2010 – 

2015) 

Καζακστάν 1990 389.575 15% μείωση ως προς 

το έτος βάσης 

331.139  

Λευκορωσία 1990 133.457 28% μείωση ως προς 

το έτος βάσης 

96.089  

Ουκρανία 1990 945.600 Οι εκπομπές το 2030 

δεν θα ξεπεράσουν το 

60% εκείνων του 

έτους βάσης 

567.360  

Αυστραλία 2014 522.400(2) Οι εκπομπές θα 524.812 Θεωρείται ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται  στο 
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Περιοχή/Χώρα 
Έτος 

βάσης 

Εκπομπές 

έτους βάσης(1) 

(ktn CO2eq. 

excl. LULUCF) 

Δέσμευση σύμφωνα 

με INDC 

Εκπομπές 

2030 

(ktn CO2eq. 

excl. LULUCF) 

Παρατηρήσεις 

μεγιστοποιηθούν το 

2020 και στη συνέχεια 

θα υπάρξει μικρή 

κάμψη έως το 2030 

εύρος 2 – 4% ετησίως και οι εκπομπές θα 

αυξάνονται με ρυθμό 0,5% ετησίως έως 

το 2020. Στη συνέχεια θεωρείται μικρή 

κάμψη 2,5% έως το 2030 

Τουρκία 2030 1.175.000 21% μείωση σε σχέση 

με τις εκπομπές του 

σεναρίου BAU του 

2030 

929.000 Οι εκπομπές BAU δίνονται στο INDC που 

κατέθεσε η χώρα 

Σύνολο εκπομπών χωρών Παραρτήματος Ι 15.648.011  

Χώρες με εκπομπές μεγαλύτερες από 1.000 Gg CO2 eq. 

Κίνα 2005 7.467.090(3) Μείωση της έντασης 

του άνθρακα κατά 60-

65% σε σχέση με το 

2005 και 

μεγιστοποίηση των 

εκπομπών έως το 

2030 

15.000.000(4) Περιλαμβάνει την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ 

και το Μακάο 

 

Ινδία(5) 2010 1.380.703(5) Μείωση της έντασης 

του άνθρακα στην 

οικονομία κατά 35% 

σε σχέση με το 2005 

έως το 2030 

4.000.000(6)  

Βραζιλία 2010 1.380.703(7)  1.600.000(8)  

Σύνολο εκπομπών χωρών με εκπομπές μεγαλύτερες από 1.000 GgCO2 eq. 20.600.000  

Υπόλοιπες χώρες με κατανομή ανά ήπειρο 

Αφρική(9) 2010 5.655.300  6.550.000  

Ασία (εκτός Κίνας, 

Ιαπωνίας, Ινδίας)(10) 

2010 6.328.340  7.997.690  

Αμερική (εκτός ΗΠΑ, 

Καναδά, Βραζιλίας)(11) 

2010 1.452.000  2.313.000  

Υπόλοιπες χώρες(12) 2010 197.000  237.000  

Σύνολο υπόλοιπων χωρών 17.097.690  

Σύνολο ανθρωπογενών εκπομπών 53.345.701  

 

(1) Όλες οι εκπομπές των ετών βάσης για τις χώρες του Παραρτήματος Ι έχουν ληφθεί από τα τελευταία NIR και δεν 

περιλαμβάνουν εκπομπές από LULUCF  

(2) Μέχρι το 2014, οι μέγιστες εκπομπές της Αυστραλίας αναφέρθηκαν για το έτος 2012 (549.756 kt CO2 eq. excl. LULUCF) αλλά 

στο σενάριο λαμβάνονται οι εκπομπές του 2014 (τελευταίο διαθέσιμο έτος σύμφωνα με το NIR του 2016) 
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(3) Δεύτερη εθνική αναφορά της Κίνας (2012). Περιλαμβάνονται οι εκπομπές από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο 

(4) Αν εφαρμοστεί απλά η δέσμευση της Κίνας για μείωση της έντασης του άνθρακα στην οικονομία κατά 65% σε σχέση με το 

2005, οι εκπομπές της θα ακολουθήσουν εκθετική πορεία και ανάλογα με την πορεία της μεγέθυνσης της οικονομίας της 

χώρας θα κυμανθούν μεταξύ 23 – 35 δις τόνων. Μια τέτοια αύξηση των εκπομπών είναι συνεπής με τα μέχρι σήμερα 

ιστορικά στοιχεία και η προβολή των στοιχείων αυτών (1990 – 2014) στο μέλλον δείχνει ότι πράγματι οι εκπομπές της Κίνας 

πρέπει να φτάσουν σε αυτό το εύρος (η εκθετική καμπύλη προσαρμογής έχει R2=0,97). Ωστόσο, αν θεωρηθεί ότι η τάση 

εξέλιξης των εκπομπών γραμμική ή λογαριθμική, όπως συμβαίνει με τα στοιχεία των χωρών του OECD, τότε οι αναμενόμενες 

εκπομπές για το 2030 είναι στο εύρος 15 – 16,5 δις τόνοι. Σε αυτή τη μελέτη υιοθετείται το αισιόδοξο σενάριο των 15 δις 

τόνων.  

(5) Η τελευταία επίσημη αναφορά εκπομπών της Ινδίας περιλαμβάνεται στο Biennial Update Report που κατέθεσε στο UNFCCC 

και δίνει τις εκπομπές του 2010.  

(6) Στα ιστορικά στοιχεία της Ινδίας εμφανίζονται έντονες μεταβολές στην μεγέθυνση του ΑΕΠ της κατά την περίοδο 1990 – 

2014. Η ένταση το άνθρακα στην οικονομία της εκτιμάται ότι το 2005 ήταν περίπου 1,509 tnCO2eq./1.000 $, δηλαδή 

φαίνεται να έχει μια οικονομία πολύ πιο «καθαρή» από εκείνη της Κίνας. Ωστόσο, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη 

διάρθρωση της οικονομίας και πιθανότατα θα αλλάξει στο μέλλον αν η χώρα διατηρήσει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για 

την εκτίμηση των εκπομπών το 2030 ελέγχθηκε τόσο η εκθετική αύξηση με βάση την οποία προβλέπονται εκπομπές περίπου 

5 δις τόνων το 2030 (R=0,98) όσο και η λογαριθμική αύξηση με βάση την οποία προβλέπονται εκπομπές περίπου 3 δις τόνων 

το 2030 (R=0,92). Εκτιμάται ότι οι εκπομπές της χώρας θα κυμανθούν εντός του εύρους αυτού. 

(7) Η τελευταία επίσημη αναφορά εκπομπών της Βραζιλίας περιλαμβάνεται στο Biennial Update Report που κατέθεσε στο 

UNFCCC και δίνει τις εκπομπές του 2010.  

(8) Για τη Βραζιλία θεωρήθηκε ότι η αύξηση των εκπομπών της θα είναι αποσυνδεδεμένη μεν από την αύξηση του ΑΕΠ 

(θεωρήθηκαν δύο σενάρια αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ, ένα χαμηλό 1,5% και ένα υψηλό 3,75%) αλλά θα είναι αυξητική με 

ετήσια αύξηση ίση με 50% της αύξησης του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα των εκπομπών είναι εντός του εύρους 1,57 – 1,93 δις τόνοι. 

Οι τελική πρόβλεψη των εκπομπών γίνεται θεωρώντας ότι η χώρα θα ευνοηθεί από τη μεταφορά κεφαλαίων που 

αναφέρεται στη Συμφωνία του Παρισιού και θα ακολουθήσει ένα πιο «καθαρό μονοπάτι» ανάπτυξης. 

(9) Οι εκπομπές εκτιμώνται για όλες τις χώρες της Αφρικής εκτός των μικρών νησιωτικών χωρών. Οι εκπομπές των τελευταίων 

έχουν αθροιστεί στη γραμμή «υπόλοιπος πλανήτης». Οι αναφερόμενες εκπομπές έχουν ληφθεί από το πρόγραμμα EDGAR 

4.2. Οι εκπομπές του 2030 έχουν υπολογιστεί θεωρώντας μεγέθυνση της οικονομίας των χωρών κατά 1,5% ετησίως και 

αύξηση των εκπομπών αποσυνδεδεμένη από την αύξηση του ΑΕΠ κατά 50%. 

(10) Οι εκπομπές εκτιμώνται για όλες τις χώρες της Ασίας εκτός εκείνων που ανήκουν στο Παράρτημα Ι, και της Κίνας, της Ινδίας 

και των μικρών νησιωτικών χωρών. Οι εκπομπές των τελευταίων έχουν αθροιστεί στη γραμμή «υπόλοιπος πλανήτης». Οι 

αναφερόμενες εκπομπές έχουν ληφθεί από το πρόγραμμα EDGAR 4.2. Ειδικά για τις χώρες Ινδονησία, Ισραήλ, Μαλαισία, Ν. 

Κορέα, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ, τα στοιχεία του EDGAR 4.2 ελέγχθηκαν με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι ίδιες οι χώρες 

στα Biennial Update Reports. Αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο πηγών, οι διαφορές αυτές θεωρούνται μικρές και 

εκτιμήθηκε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά τα στοιχεία του EDGAR 4.2 για λόγους ομοιόμορφης παρουσίασης 

των αποτελεσμάτων. Οι εκπομπές του 2030 έχουν υπολογιστεί θεωρώντας μεγέθυνση της οικονομίας των χωρών κατά 1,5% 

ετησίως και αύξηση των εκπομπών αποσυνδεδεμένη από την αύξηση του ΑΕΠ κατά 50%. 

(11) Οι εκπομπές εκτιμώνται για όλες τις χώρες της Αμερικής εκτός εκείνων που ανήκουν στο Παράρτημα Ι και των μικρών 

νησιωτικών χωρών. Οι εκπομπές των τελευταίων έχουν αθροιστεί στη γραμμή «υπόλοιπος πλανήτης». Οι αναφερόμενες 

εκπομπές έχουν ληφθεί από το πρόγραμμα EDGAR 4.2. Ειδικά για τις χώρες Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία και Μεξικό, τα 

στοιχεία του EDGAR 4.2 ελέγχθηκαν με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι ίδιες στα Biennial Update Reports. Μεταξύ των 

δύο πηγών υπάρχουν σημαντικές διαφορές αλλά όχι με συστηματικό τρόπο, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα στοιχεία του 

EDGAR 4.2 για λόγους ομοιόμορφης παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Οι εκπομπές του 2030 έχουν υπολογιστεί 

θεωρώντας μεγέθυνση της οικονομίας των χωρών κατά 1,5% ετησίως και αύξηση των εκπομπών αποσυνδεδεμένη από την 

αύξηση του ΑΕΠ κατά 50% 
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Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, οι 

παγκόσμιες εκπομπές κατά το έτος 2030 

εκτιμάται ότι θα βρίσκονται εντός του εύρους 

51,9 – 62,7 δις τόνων CO2 eq. με πιθανότερη 

τιμή κοντά στους 53 δις τόνους που αντιστοιχεί 

σε αύξηση κατά  11 – 34% σε σχέση με τις 

εκπομπές του 2012.  Σύμφωνα με τα στοιχεία 

από τις εθνικές εκθέσεις και το EDGAR 4.2 για 

τις χώρες εκτός Παραρτήματος Ι που δεν 

καταθέτουν στοιχεία στον ΟΗΕ, οι συνολικές 

ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου ήταν το 2011 περίπου 46,2 δις 

τόνοι CO2 eq (excl. LULUCF). Σύμφωνα με το 

σενάριο που αναπτύχθηκε παραπάνω, οι 

εκπομπές του 2030 εκτιμάται ότι θα είναι 

περίπου 53,3 δις τόνοι CO2 eq. Θεωρείται ότι η 

μεταβολή των εκπομπών θα είναι γραμμική από 

το 2012 έως και το 2030 και υπολογίζεται η 

συσσώρευση CO2 eq στην ατμόσφαιρα για το 

διάστημα 2012 – 2030. 

Έτος Εκπομπές 

(MtnCo2 eq.) 

Συσσώρευση 

(MtnCo2 eq.) 

2012 46.610.211 46.610.211 

2013 46.984.421 93.594.632 

2014 47.358.632 140.953.263 

2015 47.732.842 188.686.105 

2016 48.107.053 236.793.158 

2017 48.481.263 285.274.421 

2018 48.855.474 334.129.895 

2019 49.229.684 383.359.579 

2020 49.603.895 432.963.474 

2021 49.978.105 482.941.579 

2022 50.352.316 533.293.895 

2023 50.726.526 584.020.421 

2024 51.100.737 635.121.158 

2025 51.474.947 686.596.105 

2026 51.849.158 738.445.263 

2027 52.223.368 790.668.632 

2028 52.597.579 843.266.211 

2029 52.971.789 896.238.000 

2030 53.346.000 949.584.000 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα, το 2030 θα έχουν 

συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα περίπου 950 δις 

τόνοι CO2 eq. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

IPCC, το περιθώριο συσσώρευσης για να 

επιτευχθεί η συγκράτηση της αύξησης της 

θερμοκρασίας στους 2oC είναι περίπου 1.000 δις 

τόνοι. Επομένως, το αποτέλεσμα της Συμφωνίας 

του Παρισιού δεν επιτυγχάνει στο στόχο. 

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα των 

εκπομπών όσο αφορά τις εκπομπές των χωρών 

εκτός Παραρτήματος Ι (που εκτιμάται ότι είναι 

περίπου 15%) ή αν θεωρηθεί ότι η πορεία 

επίτευξης των στόχων δεν θα είναι γραμμική 

αλλά θα επιτευχθεί με εμπροσθοβαρή μέτρα, η 

συνολική εικόνα δεν αλλάζει δραστικά και στην 

καλύτερη περίπτωση δίνει ένα χρονικό 

περιθώριο πέντε ακόμη ετών έως την κρίσιμη 

συσσώρευση των 1.000 Gt CO2 eq. 
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Οι αγορές άνθρακα & ενέργειας 

Το 2015 η αγορά των δικαιωμάτων ήταν 

ιδιαίτερα ελπιδοφόρα καθώς παρουσίασε συνεχή 

αύξηση από την περιοχή των 6,5 €/EUA στα 

μέσα Μαρτίου έως και τα 8,65 €/EUA το 

Νοέμβριο. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε 

δραστικά στις αρχές του 2016. Στα μέσα 

Φεβρουαρίου του 2016 η τιμή των δικαιωμάτων 

είχε κατρακυλήσει στα 4,73 €/EUA. Η πτώση 

αυτή δεν είναι πρωτοφανής για τις αγορές των 

δικαιωμάτων αλλά δεν ήταν αναμενόμενη στη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μια σειρά από 

λόγοι οδήγησαν σε αυτή την πτώση. Ο σχετικά 

ήπιος χειμώνας που μείωσε τη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας και η ανεμική οικονομική ανάπτυξη  

οδήγησαν σε ρεκόρ χαμηλών τιμών και τα 

χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη. Οι πολύ 

χαμηλές διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων 

και η συνεχιζόμενη αλλαγή του μίγματος των 

καυσίμων της ηλεκτροπαραγωγής προς όφελος 

των ΑΠΕ, επίσης συνέτειναν στην πτώση των 

τιμών των δικαιωμάτων. 

Από τον Απρίλιο και μετά υπήρξε μια προσπάθεια 

αντίδρασης της αγοράς που οδήγησε τις τιμές 

κοντά στα 7 €/EUA. Η προσπάθεια αυτή 

ανακόπηκε από τις ανησυχίες ενόψει του 

δημοψηφίσματος για το BREXIT στη Βρετανία 

και μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οι 

τιμές επέστρεψαν στο εύρος 4 – 5 €/EUA ενώ 

στις αρχές του Σεπτεμβρίου έφτασαν να πέσουν 

ακόμη και στα 3,90 €/EUA. Σημειώνεται ότι το 

Σίτι του Λονδίνου αποτελεί ένα ισχυρό 

χρηματοπιστωτικό κέντρο για τις αγορές του 

άνθρακα και οποιαδήποτε ανησυχία για τη 

σύνδεση της Βρετανίας με το σύστημα εμπορίας 

ρύπων της Ε.Ε. αντανακλάται άμεσα στις τιμές 

των δικαιωμάτων. Ωστόσο, όπως έχει γίνει 

σαφές, όποιο και αν είναι τελικά το αποτέλεσμα 

των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. και 

Βρετανίας, η τελευταία θα συνεχίσει να 

συμμετέχει στο EU ETS, όπως άλλωστε κάνουν 

και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη 

της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα η Νορβηγία.  

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι τιμές άρχισαν και 

πάλι να ανακάμπτουν και στα μέσα Οκτωβρίου 

βρίσκονταν πάλι κοντά στα 6 €/EUA για μια 

σειρά από λόγους όπως η αύξηση της τιμής των 

καυσίμων, η μείωση της παραγωγής πυρηνικής 

ενέργειας στη Γαλλία και κυρίως λόγω της 

κυκλικότητας της αγοράς που κάθε χρόνο 

παρουσιάζει άνοδο των τιμών την χειμερινή 

περίοδο ενόψει της προετοιμασίας για την ετήσια 

εκκαθάριση του Μαρτίου. 

Στο επόμενο διάγραμμα δίνεται η εξέλιξη των 

τιμών των δικαιωμάτων EUA το 2016. Στο 

διάγραμμα δίνονται στοιχεία για την πρωτογενή 

αγορά (δημοπρασίες δικαιωμάτων από τις 

χώρες), τη δευτερογενή αγορά (συναλλαγές στο 

χρηματιστήριο EEX) και τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης.  

Η αγορά των πιστωτικών μορίων (CER) βρίσκεται 

σε μεταβατική κατάσταση εν αναμονή της 

εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για το 

κλίμα. Στην αγορά κυκλοφορούν μόνο CER 

καθώς ο μηχανισμός JI και τα πιστωτικά μόρια 

που παράγει (ERU) έχουν στην ουσία 

σταματήσει. Η Συμφωνία του Παρισιού 

προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πιστωτικού 

μορίου που ονομάζεται ITMO (internationally 

Transferred Mitigation Outcome) «ομπρέλα» για 
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τα υπόλοιπα, με στόχο να κάνει δυνατή την 

ανταλλαγή πιστωτικών μορίων σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο 

λειτουργίας των ITMO και η σχέση τους με τα 

γνωστά CER ή/και τα πιστωτικά μόρια που 

προκύπτουν από άλλους μηχανισμούς της 

αγοράς, όπως για παράδειγμα η εμπορία ρύπων 

της Κίνας, δεν έχουν καθοριστεί και δεν 

αναμένεται να καθοριστούν τουλάχιστο έως τις 

αρχές του 2018. Εντωμεταξύ, για τους 

ενδιαφερόμενους κυκλοφορούν στην αγορά 

CERs ανταλλάξιμα με EUAs σύμφωνα με τους 

κανόνες του EU ETS σε τιμές μεταξύ 0,50 – 0,60 

€/CER. Μια τιμή που δίνει εξαιρετικά spreads με 

τα EUA ακόμη και όταν μειώνεται η τιμή των 

τελευταίων.  

 

   

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 η τιμή του 

αργού πετρελαίου παρουσιάζει αργή αλλά 

σταθερή αυξητική τάση. Η τιμή ξεκίνησε από τα 

37 $/bbl (τιμή WTI spot) και στις αρχές 

Οκτωβρίου ξεπέρασε τα 50. Προβλήματα 

εφοδιασμού της αγοράς οδηγούν τις τιμές 

ανοδικά αλλά η συνολική κατάσταση είναι 

ρευστή και δεν μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον 

με βεβαιότητα. Κάποιες χώρες όπως η Νιγηρία 

και η η Λιβύη μείωσαν την παραγωγή τους για 

πολιτικούς λόγους, άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ 

μείωσαν την παραγωγή τους για οικονομικούς 

λόγους ενώ υπήρξαν και χώρες όπως ο Καναδάς 

που μείωσαν την παραγωγή τους λόγω 

απρόβλεπτων εξελίξεων (δασικές φωτιές που 

κατέστρεψαν εγκαταστάσεις πετρελαίου. Στον 

αντίποδα, κάποιες χώρες όπως το Ιράν και το 

Ιράκ έχουν αυξήσει την παραγωγή. Παράλληλα, 

η μικρή πτώση της τιμής του δολαρίου σε σχέση 

με το ευρώ και η μεγαλύτερη πτώση σε σχέση 

με το Ιαπωνικό Γεν από τις αρχές του χρόνου 

επίσης σπρώχνουν προς τα πάνω την τιμή του 
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πετρελαίου. Η ζήτηση του πετρελαίου αυξάνεται 

με ρυθμό 1,5 – 2% ετησίως. Και το 2016 η 

αύξηση της ζήτησης προέρχεται κυρίως από την 

Κίνα και την Ινδία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

αύξηση της ζήτησης στην Κίνα είναι μικρότερη 

σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και για 

πρώτη φορά η Ινδία αρχίζει να εμφανίζεται ως 

ένας σημαντικός καταναλωτής. Συνολικά, η 

αύξηση της ζήτησης στις αναπτυσσόμενες χώρες 

είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την Ευρώπη, 

γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη και για τις 

εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Σύμφωνα με τους περισσότερους οργανισμούς 

που εκδίδουν σχετικές αναλύσεις, η ανοδική 

πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2017 και 

ίσως η τιμή του βαρελιού να κυμανθεί γύρω στα 

50 – 60 $/bbl. Παράλληλα με το πετρέλαιο 

ωστόσο, χαμηλές παραμένουν και οι διεθνείς 

τιμές του φυσικού αερίου και του γαιάνθρακα. 

Για παράδειγμα η τιμή του γαιάνθρακα της 

Αυστραλίας (βασικός προμηθευτής της Κίνας) 

κυμάνθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 στα 51 $ 

ανά μετρικό τόνο ενώ το 2015 η τιμή του ήταν 

57,5 $/mt. Αντίστοιχα, η τιμή του φυσικού 

αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές το πρώτο 

εξάμηνο του 2016 ήταν 4,5 $/mmbtu ενώ η 

μέση τιμή του 2015 ήταν 7,3 $/mmbtu. Τα 

στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί από τα τακτικά 

δελτία της Παγκόσμιας Τράπεζας.   

Στο επόμενο διάγραμμα δίνεται η εξέλιξη της 

τιμής του αργού πετρελαίου (WTI spot) από την 

αρχή του έτους. 

 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

αυξήθηκε το 2015 για πρώτη φορά μετά το 

2008. Τα στοιχεία των πρώτων εννέα μηνών του 

2016 δείχνουν ότι η ζήτηση φέτος θα κυμανθεί 

στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το ενεργειακό μείγμα 

της χώρας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Το 

2015 ήταν η πρώτη χρονιά στην σύγχρονη 

ιστορία της χώρας που η παραγωγή ηλεκτρικής 
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ενέργειας από λιγνίτη κάλυψε μόλις το 41,6% 

της ζήτησης. Η χρήση φυσικού αερίου ήταν 

επίσης σχετικά χαμηλή (περίπου 18%) ενώ οι 

πετρελαϊκές μονάδες απεντάχθηκαν από το 

διασυνδεδεμένο σύστημα. Η παραγωγή από ΑΠΕ 

ήταν αυξημένη και για πρώτη φορά η συμμετοχή 

τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξε 

το 20%. Η μείωση της χρήσης λιγνίτη και 

φυσικού αερίου καλύφθηκε κυρίως από 

εισαγωγές. Για πρώτη φορά οι εισαγωγές 

κάλυψαν ποσοστό μεγαλύτερο από το 20% της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους 

πρώτους εννέα μήνες του 2016, η συμμετοχή 

του λιγνίτη μειώθηκε ακόμη περισσότερο και 

πλέον συνεισφέρει λιγότερο από το 1/3 της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η περαιτέρω 

υποχώρηση του λιγνίτη καλύπτεται με τη χρήση 

φυσικού αερίου και με ακόμη μεγαλύτερη 

αύξηση των εισαγωγών. Η συμμετοχή των ΑΠΕ 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το 2015. Μια 

αξιοσημείωτη παρατήρηση για τις ΑΠΕ είναι ότι η 

παραγωγή των φωτοβολταϊκών φαίνεται να 

πλησιάζει εκείνη των αιολικών πάρκων. Πρέπει 

να σημειωθεί επίσης ότι η οριακή τιμή του 

συστήματος (ΟΤΣ) μειώνεται σταθερά από τις 

αρχές του 2015. Τον Ιανουάριο του 2015 ήταν 

61,4 €/MWh, τον Δεκέμβριο του 2015 είχε 

μειωθεί στα 51,3 €/MWh και η μείωση 

συνεχίστηκε όλο το 2016. Τον Αύγουστο του 

2016 η ΟΤΣ ήταν 39,1 €/MWh. 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα αναλυτικά 

στοιχεία παραγωγής του διασυνδεδεμένου 

συστήματος για το 2015, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσιεύει ο ΑΔΜΗΕ.  

Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) ανά καύσιμο για το 2015 

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 47,9 305.879 8,7 357.472 10,1 273.247 7,7 908.306 25,7 5.113 3.529.566 

Ιούλιος 2.236.860 49,4 958.212 21,2 475.973 10,5 351.835 7,8 504.188 11,1 164 4.526.929 

Αύγουστος 1.985.180 46,9 745.240 17,6 467.489 11,0 384.980 9,1 653.504 15,4 2.830 4.233.598 

Σεπτέμβριος 1.670.394 45,1 706.193 19,1 363.600 9,8 254.410 6,9 710.433 19,2 5.136 3.699.929 

Οκτώβριος 1.182.195 33,9 1.066.160 30,6 288.335 8,3 371.375 10,7 582.468 16,7 6.431 3.484.165 

Νοέμβριος 1.656.129 46,5 757.456 21,3 287.783 8,1 351.298 9,9 509.441 14,3 4.074 3.558.100 

Δεκέμβριος 1.730.926 40,4 1.370.384 32,0 284.583 6,6 314.693 7,3 583.774 13,6 543 4.283.926 

Σύνολο 19.417.736 41,6 8.388.433 18,0 5.390.673 11,6 3.909.956 8,4 9.608.751 20,6 74.464 46.641.925 

 

Η τιμή του φυσικού αερίου για βιομηχανική 

χρήση έχει μειωθεί σημαντικά. Στις αρχές του 

2015 η ΕΠΑ Αττικής χρέωνε 52,5 €/MWh. Το 

Δεκέμβριο του ίδιου έτους η χρέωση είχε μειωθεί 

στα 41,98 €/MWh. Η μείωση συνεχίστηκε και το 

2016. Το καλοκαίρι του 2016 η χρέωση της ΕΠΑ 

Αττικής ήταν περίπου 36 €/MWh. Οι 

αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν χρέωση 

ισχύος και φόρους και αναφέρονται αποκλειστικά 

στην χρέωση ενέργειας, όπως ανακοινώνεται από 

την ΕΠΑ. 
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 2015 06/16 07/16 08/16 09/16 

Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (2010:100) 88,37 97,57 100,16 87,56 - 

Δείκτης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (NACE 3511) 85,61 91,95 103,20 96,10 - 

Διύλιση πετρελαίου (ΝΑCE 1920)      

Παραγωγή χάλυβα (NACE 2410) 62,26 77,66 66,82 46,20 - 

Παραγωγή τσιμέντου (NACE 2351) 57,21 74,11 77,75 66,55 - 

Παραγωγή κεραμικών (NACE 2332) 29,91 41,75 52,02 46,00 - 

Παραγωγή χαρτιού & χαρτονιού (NACE 1712) 72,58 59,57 60,17 55,44 - 

 

Αγορές άνθρακα (€, μέσες μηνιαίες τιμές) 

EEX EUA 13 – 20 (auctions primary market) 7,64 5,60 4,63 4,67 4,28 

EEX EUA 13 – 20 (spot secondary market) 7,68 5,61 4,63 4,69 4,32 

ΕΕΧ Green CER 0,40 0,40 0,40 0,41 0,39 

EEX CER Future Dec 0,49 0,39 0,39 0,40 0,38 

ICE EUA Futures Dec 7,72 5,62 4,65 4,70 4,32 

 

 

Ενέργεια 

Αργό πετρέλαιο (NYMEX WTI cushing spot $/bbl) 48.71 48,76 44,65 44,72 45,18 

Φυσικό αέριο (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, βιομ. Τιμολόγιο €/MWh) 46,2 35,98 35,29 36,82 35,31 
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                Αποστόλη 58, 34100 Χαλκίδα 

                Τηλ./Fax 22210 25314/25790 

                Email: info@ippc.gr  

                Url: www.ippc.gr  
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