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Edit… 

Αγαπητοί φίλοι, 

Το 2018 η τιμή των δικαιωμάτων τριπλασιάστηκε 

σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό 

δημιούργησε πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στους 

ηλεκτροπαραγωγούς αλλά παράλληλα ανάγκασε 

τους ανθρώπους της βιομηχανίας και των 

αεροπορικών εταιριών που συμμετέχουν στο 

σύστημα να δώσουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή 

στο θέμα της εμπορίας ρύπων.  

Tο 2018 είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για το 

σχεδιασμό της επόμενης, της τέταρτης, περιόδου 

εμπορίας που ξεκινά το 2021. Ακόμη δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το 

σχεδιασμό. Η γενική ιδέα είναι ότι ο αριθμός των 

δικαιωμάτων θα συνεχίσει να μειώνεται με 

αυξανόμενο ρυθμό. Παράλληλα, ανησυχία 

προκαλεί η διαδικασία της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., δηλαδή το 

Brexit, και τι θα σημάνει για το σύστημα 

εμπορίας ρύπων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το 

γεγονός ότι η αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

το Brexit τον κρίσιμο μήνα του Μαρτίου, καθώς 

η προθεσμία των διαπραγματεύσεων τελειώνει 

στις 29 Μαρτίου 2019! 

Σε αυτό το newsletter μπορείτε να βρείτε 

αναλυτικά στοιχεία για τις επαληθευμένες 

εκθέσεις εκπομπών σε Ελλάδα, Κύπρο και 

Βουλγαρία. Και στις τρεις χώρες, οι 

επαληθευμένες εκπομπές του 2017 ήταν 

υψηλότερες από εκείνες του 2016. Και στις τρεις 

χώρες, το σημαντικότερο ποσοστό των 

εκπομπών και η κύρια αιτία της αύξησης των 

εκπομπών είναι η ηλεκτροπαραγωγή.    

http://www.ippc.gr/
mailto:info@ippc.gr
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Carbon news…………...………           

 Κλιματικές αλλαγές 

 

Σε εκτενή έκθεση που δημοσίευσε το Σεπτέμβριο 

η IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για τις 

Κλιματικές αλλαγές), αναφέρεται ότι η 

ανθρωπότητα έχει μόνο 12 χρόνια για να 

μπορέσει να συγκρατήσει την αύξηση της 

θερμοκρασίας κάτω από τον 1.5 oC.  Η 

υπέρβαση αυτού του ορίου θεωρείται ότι 

δημιουργεί μη αντιστρεπτές καταστάσεις στο 

περιβάλλον και την οικονομία. Η νέα αυτή 

εκτίμηση της IPCC είναι λίγο χειρότερη από τις 

προηγούμενες που έβαζαν το ίδιο όριο περίπου 

μια δεκαετία αργότερα. 

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Κινδύνων 

Καταστροφών του ΟΗΕ (UNISDR) κυκλοφόρησε 

τον Οκτώβριο μια μελέτη, σύμφωνα με την 

οποία την τελευταία 20ετία έχει αυξηθεί 

σημαντικά (151%) το κόστος που 

προκαλείται από ακραία μετεωρολογικά 

φαινόμενα που σχετίζονται με τις κλιματικές 

αλλαγές. Όπως φαίνεται και στην επόμενη 

εικόνα, η αύξηση αφορά κυρίως πλημμύρες και 

καταιγίδες. Το συνολικό κόστος της 20ετίας 

εκτιμήθηκε σε 2,3 τρις δολάρια.  

 

 

Η νέα διεθνής σύσκεψη για το κλίμα (COP24) 

θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις 2 Δεκεμβρίου 

στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Η συμφωνία που 

είχε επιτευχθεί στο Παρίσι στο τέλος του 2015, 

δέχεται συνεχώς κριτική από επιστήμονες και 

ΜΚΟ ως αναποτελεσματική για την αποφυγή των 

κλιματικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, μια 

ακόμη COP, η 3η μετά τη συμφωνία του 

Παρισιού, θα προσπαθήσει να διευκρινίσει 

περαιτέρω θέματα και να επιτύχει μεγαλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος όλων αυτών των 

συναντήσεων που είναι η συγκράτηση και η 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Εκτιμάται ότι οι διαφωνίες Κίνας και ΗΠΑ θα 

κλέψουν την παράσταση για μια ακόμη φορά. 

 

 

 Εμπορία ρύπων 

Το 2018 εξελίσσεται σε μια ξεχωριστή χρονιά για 

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων καθώς 

η τιμή των δικαιωμάτων τριπλασιάστηκε σε 

σχέση με το 2017. Αυτή η εξέλιξη προφανώς 

επηρεάζει την ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα τις 

περισσότερο ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες αλλά 

επηρεάζει και το σύνολο της βιομηχανίας καθώς 

παραδοσιακά η τιμή των 8 €/EUA είχε θεωρηθεί 

ένα όριο πέρα από το οποίο η εμπορία ρύπων 

«τραβά την προσοχή» όσων ασχολούνται με το 

σχεδιασμό των οικονομικών μεγεθών των 

εταιριών. 

Οι διαπραγματεύσεις Ε.Ε. και Ηνωμένου 

Βασιλείου για το BREXIT λήγουν στις 29 

Μαρτίου 2019. Όσο δεν υπάρχει κάποια 

συμφωνία αυξάνεται η αγωνία για το τι θα 

σημάνει το Brexit στην εμπορία ρύπων. Οι 

Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι οι επαληθευμένες 
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εκθέσεις του 2018 θα πρέπει να είναι έτοιμες έως 

την 11/3/2019, σε μια προσπάθεια να μην 

εμπλακούν οι ημερομηνίες του Brexit και της 

κατάθεσης επαληθευμένων εκθέσεων που 

πανευρωπαϊκά γίνεται στις 31 Μαρτίου. Ωστόσο, 

το τι θα γίνει με τα δικαιώματα των 

εταιριών του Η.Β που συμμετέχουν στο EU 

ETS είναι άγνωστο ακόμη. Οι Βρετανικές 

εταιρίες που είναι υπόχρεες στο EU ETS 

εκτιμάται ότι θα έχουν δικαιώματα αξίας ενός δις 

Ευρώ περίπου. Αν αυτά τα δικαιώματα δεν 

επιστραφούν για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές 

που θα αναφέρονται στις επαληθευμένες 

εκθέσεις αλλά πωληθούν, η αγορά θα μπορούσε 

να καταρρεύσει. Για να αποφευχθεί αυτό, η Ε.Ε. 

σκέφτεται την πιθανότητα να ακυρώσει 

αυτόματα τα δικαιώματα αυτά. Ωστόσο, τεχνικά 

αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Από 

την άλλη πλευρά, είναι πιθανό στις 29 Μαρτίου 

να απομονωθούν άμεσα όλοι οι λογαριασμοί που 

έχουν ανοιχθεί στο Μητρώο του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Αυτό θα έπληττε άμεσα τράπεζες και 

χρηματιστηριακές εταιρίες που διαθέτουν 

λογαριασμούς εμπορίας. 

 

 

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την 

επόμενη, τέταρτη, περίοδο εμπορίας. Οι 

διαπραγματεύσεις αφορούν τόσο το σύστημα 

οριζόντια όσο και κάθε κλάδο χωριστά. Στα 

οριζόντια μέτρα έχει ήδη αποφασιστεί ότι το 

2030 οι εκπομπές του ΕU ETS θα πρέπει να είναι 

43% λιγότερες σε σχέση με το 2005. Επιπλέον, 

έχει αποφασιστεί ότι τα δικαιώματα θα 

μειώνονται κατά 2,2% το χρόνο από το 

2021 και εξής. Αυτή είναι μια σημαντική 

διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο που 

τα δικαιώματα μειώνονται κατά 1,74% κάθε 

χρόνο. Ανά κλάδο, έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα 

συνεχιστεί το καθεστώς της διαρροής άνθρακα 

και ότι οι κλάδοι που εμπίπτουν σε αυτό θα 

συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα. 

Είναι επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο η ναυτιλία να 

συμμετέχει πλήρως στο EU ETS μετά το 2023 

(υπενθυμίζεται ότι προς το παρόν η ναυτιλία έχει 

μόνο την υποχρέωση να ετοιμάζει ετήσιες 

επαληθευμένες εκθέσεις εκπομπών και οι πρώτες 

εκθέσεις αναμένονται το Μάρτιο του 2019). 

Ειδικά σε σχέση με τη διαρροή άνθρακα, η 

Ε.Ε. δημοσίευσε τον Μάιο τον προκαταρκτικό 

κατάλογο των κλάδων που εμπίπτουν στη 

διαρροή άνθρακα. Στον κατάλογο 

περιλαμβάνονται περίπου όλοι όσοι 

περιλαμβάνονται και στην τρέχουσα περίοδο 

(ζάχαρη, χαρτί & χαρτόνι, διυλιστήρια, 

λιπάσματα, κοίλο γυαλί, τσιμέντο, ασβέστης, 

λευκόλιθος, χάλυβας, πρωτογενές αλουμίνιο, 

χαλύβδινοι σωλήνες, μη σιδηρούχα μέταλλα). 

Ειδικά ο κλάδος των κεραμικών δεν είναι στον 

προκαταρκτικό κατάλογο αλλά περιλαμβάνεται 

ως επιλέξιμος για ποιοτική ή για αναλυτική 

ποσοτική αξιολόγηση με βάση το κριτήριο Β. 

Αυτό αφορά την ένταση εκπομπών του κλάδου. 

Στο σχεδιασμό για την τέταρτη περίοδο εμπορίας 

ρύπων προβλέπεται ότι προφανώς θα 

υπολογιστεί ένα νέο επίπεδο δραστηριότητας 

(activity level) με βάση τα στοιχεία παραγωγής 

της τρέχουσας δεκαετίας και θα επαν-
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υπολογιστούν προς το αυστηρότερο οι δείκτες 

αναφοράς (benchmarks) βάσει των οποίων 

υπολογίζονται τα δικαιώματα που εκχωρούνται 

δωρεάν σε κάθε εγκατάσταση. Επιπλέον, 

προβλέπεται ότι η ετήσια κατανομή θα γίνεται με 

βάση το τρέχον επίπεδο δραστηριότητας (όπως 

γίνεται και τώρα) αλλά τα «σκαλοπάτια» θα 

είναι περισσότερο αυστηρά. Έτσι για 

παράδειγμα, για να λάβει ένα εργοστάσιο όλα τα 

δικαιώματα θα πρέπει το επίπεδο παραγωγής του 

προηγούμενου έτους να είναι (πιθανόν) 85% του 

ιστορικού επιπέδου δραστηριότητας και όχι 50% 

(όπως είναι στην τρέχουσα περίοδο).   

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που έχει 

αποφασιστεί και θα μπει σε λειτουργία από την 

αρχή του 2019 είναι ο μηχανισμός Market 

Stability Reserve (MSR). Είναι ουσιαστικά η 

εξέλιξη του γνωστού backloading της τρέχουσας 

περιόδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

παρακολουθεί τα δικαιώματα που κυκλοφορούν 

στην αγορά. Κάθε φορά που ο αριθμός των 

δικαιωμάτων αυξάνεται πάνω από ή μειώνεται 

κάτω από ένα επίπεδο, τότε δικαιώματα θα 

αποσύρονται ή θα επανέρχονται στην αγορά 

αντίστοιχα έτσι ώστε να ελέγχονται οι τιμές τους. 

Αυτό θα γίνεται μέσω αλλαγής του αριθμού των 

δικαιωμάτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό 

από τα κράτη κάθε εβδομάδα (primary spot 

market). Πρόκειται για έναν αμφιλεγόμενο 

«μηχανισμό» που έχει δεχτεί σκληρή κριτική από 

διάφορες πλευρές ως παρεμβατικός και 

αδιαφανής. Αρκετοί θεωρούν ότι ευθύνεται ήδη 

για ένα μέρος της αύξησης της τιμής των 

δικαιωμάτων που παρατηρείται το 2018. Ωστόσο 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο MSR κρίθηκε ως 

νόμιμος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο 

οποίο είχε προσφύγει η Πολωνία εναντίον της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Περίπτωση C-5/16) με 

Απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 

2018. 

 

Η εφαρμογή της Οδηγίας MIFID II έφερε 

σημαντικές αλλαγές στην εμπορία ρύπων. Τα 

δικαιώματα θεωρούνται επενδυτικά προϊόντα και 

δικαίωμα διαπραγμάτευσής τους έχουν μόνο 

ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και εταιρίες συμβούλων 

περιβάλλοντος που ως πρώτη δραστηριότητά 

τους έχουν την παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

περιβάλλοντος και στο πλαίσιο τέτοιων 

υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να διενεργούν 

συναλλαγές άμεσης διεκπεραίωσης (spot). Μια 

σημαντική επίπτωση της εφαρμογής της MIFID 

ΙΙ είναι ότι σχεδόν το σύνολο των εταιριών 

της ανατολικής Ευρώπης που έκανε 

συναλλαγές δικαιωμάτων, αναγκάστηκε να 

διακόψει, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτήσεις 

του νόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις, η διακοπή 

αυτή ήταν προβληματική καθώς κάποιοι 

συμμετέχοντες στην εμπορία ρύπων έχασαν 

δικαιώματα ή/και χρήματα από ανοικτές 

συναλλαγές. Γενικά, η επέκταση της MIFID στα 

δικαιώματα εκπομπών, οδήγησε σε συγκέντρωση 

της αγοράς σε λιγότερους και μεγαλύτερους 

παίκτες και, σύμφωνα με αναλύσεις αρκετών 

χρηματιστηριακών εταιριών, ευθύνεται εν μέρει 

για την αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων. 
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Οι εκθέσεις εκπομπών το 2017 

(Ελλάδα) 

Οι εκπομπές που επαληθεύτηκαν στο EU ETS 

αυξήθηκαν το 2017 σε σχέση με το 2016. Η 

αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στην 

ηλεκτροπαραγωγή καθώς οι άλλοι μεγάλοι κλάδοι 

(διυλιστήρια, τσιμέντα, αεροπορικές μεταφορές 

και καύσεις) δεν είχαν σημαντικές μεταβολές.  

Στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής υπήρξε 

σημαντική αύξηση των εκπομπών. Οι συνολικές 

επαληθευμένες εκπομπές ήταν 34.307.777 τόνοι 

CO2, αυξημένες κατά 10,7% σε σχέση με το 

2016. Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και η μειωμένη παραγωγή των 

μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων λόγω του 

υδρολογικού κύκλου οδήγησαν σε αυξημένη 

παραγωγή τόσο των λιγνιτικών όσο και των 

μονάδων φυσικού αερίου. Παράλληλα, ιδιαίτερα 

αυξημένη ήταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

τουριστικά νησιά όπως η Κρήτη, η Σαντορίνη, η 

Μύκονος και η Πάρος.  

Διασυνδεδεμένο σύστημα 

Καύσιμο 
2016 

(MWh) 

2017 

(MWh) 
% 

Λιγνίτης 14.898.259 16.386.736 +10,0 

Φυσικό αέριο 13.624.757 16.478.285 +20,9 

Πετρέλαιο 976 679 -30,4 

Μεγάλα Υ/Η 4.843.262 3.456.744 -28,6 

ΑΠΕ 4.348.242 4.753.132 +9,3 

Ισοζύγιο εισαγωγών 8.795.559 6.237.986 -29,1 

Νησιά 

Πετρέλαιο 4.634.710 4.848.269 +4,6 

ΑΠΕ 1.058.561 1.035.168 -2,2 

ΣΥΝΟΛΟ 52.204.326 53.196.999 +1,9 

 

Στον παραπάνω Πίνακα δίνονται τα βασικά 

στοιχεία των φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας στη 

χώρα. Τα στοιχεία για το διασυνδεδεμένο 

σύστημα είναι σύμφωνα με τις ημερήσιες 

φορτίσεις που ανακοινώνει ο ΑΔΜΗΕ. Τα 

στοιχεία για τα νησιά είναι σύμφωνα με τις 

μηνιαίες ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι παραγωγές 

(MWh), οι επαληθευμένες εκπομπές (tnCO2) και 

οι συντελεστές εκπομπών (tnCO2/MWh) για τις 

μονάδες του διασυνδεδεμένου συστήματος 

ηλεκτροπαραγωγής για το έτος 2017. 

Εγκατάσταση MWh tnCO2 
tnCO2

/MWh 

ΔΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς 4.051.691 6.397.011 1,579 

ΔΕΗ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 6.092.967 8.936.672 1,467 

ΔΕΗ ΑΗΣ Αμύνταιου 1.805.762 2.751.115 1,524 

ΔΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α 2.679.081 2.624.012 0,979 

ΔΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης IV 1.419.376 2.609.505 1,838 

ΔΕΗ ΑΗΣ Μελίτης 1.757.234 2.273.794 1,294 

ΔΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου 2.417.212 1.009.835 0,418 

ΔΕΗ ΑΗΣ Κομοτηνής 1.671.843 706.659 0,423 

ΔΕΗ ΑΗΣ Αλιβερίου 2.147.387 782.963 0,365 

ΗΡΩΝ ΑΣΣΑΚ 18.717 12.211 0,652 

ΗΡΩΝ ΙΙ 1.167.861 436.995 0,374 

ELPEDISON – Θεσ/νίκη 1.460.145 554.427 0,380 

ELPEDISON - Θίσβη 1.270.788 479.269 0,377 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου 2.011.271 739.387 0.368 

KORINTHOS POWER 1.731.266 645.133 0.373 

 

Οι ΑΣΠ της Κρήτης έχουν μέσο συντελεστή 

εκπομπών 0,81 tnCO2/MWh ενώ στα υπόλοιπα 

νησιά, ο μέσος συντελεστής εκπομπών 

διαμορφώθηκε το 2017 στους 0,7 tnCO2/MWh. 

Συνολικά, η ένταση του άνθρακα στο 

Ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής 

διαμορφώθηκε το 2017 στους 0,731 
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tnCO2/MWh. Η τιμή αυτή είναι λίγο χειρότερη 

σε σχέση με εκείνη του 2016 (0,714). Η 

χειροτέρευση οφείλεται στην μείωση των 

εισαγωγών και την αύξηση της ζήτησης που 

οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή των μονάδων 

συμβατικών καυσίμων και ιδιαίτερα των 

λιγνιτικών μονάδων.  

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 εγκαταστάσεις, οι 

10 είναι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, οι 6 

είναι ενεργειακές μονάδες (τηλεθέρμανση, 

ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ) και 4 είναι βιομηχανίες 

μετάλλων. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή του έτους 

βάσει του δηλούμενου επιπέδου δραστηριότητας 

και οι εκπομπές που επαληθεύτηκαν στη 

συνέχεια και καταχωρήθηκαν στο EU ETL. 

Στοιχεία δίνονται μόνο για τις εγκαταστάσεις 

εκείνες που τους εκχωρήθηκαν δικαιώματα ή 

επαλήθευσαν εκπομπές. Όπως φαίνεται, ο 

κλάδος έλαβε 546.131 δικαιώματα λιγότερα από 

τις εκπομπές που επαλήθευσε. Σχεδόν το σύνολο 

του ελλείμματος προέρχεται από το 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  667.180 1.198.554 

ΕΛΒΑΛ Α.Ε.  76.047 97.309 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 10.680 9.122 

ΕΒΖ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 6.799 15.981 

ΕΒΖ (ΠΛΑΤΥ) 28.283 23.910 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΕΒΖ (ΣΕΡΡΕΣ) 5.587 121 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 3.445 7.367 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.303 1.403 

ΕΛΑΣΤΡΟ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 25.120 19.780 

ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ 54.354 37.434 

ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 9.188 24.009 

TOSOH HELLAS 23.122 20.171 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 761  

ΔΕΣΦΑ 28.938 33.977 

KNORR ΑΒΕΕ 3.840 5.011 

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 

2.958 7.560 

ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ 9.441 7.827 

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ - ΔΟΜΟΚΟΣ 8.668 8.129 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ – ΠΑΤΡΑ 9.711 13.346 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ – 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8.002 6.026 

ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.000 2.519 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

0 2.659 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 365 355 

ΕΥΔΑΠ 24.708 2.146 

ΔΕΣΦΑ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 9.020 19.735 

ΣΥΝΟΛΟ 1.018.520 1.564.651 

 

Στον κλάδο των διυλιστηρίων υπήρξε μείωση 

των επαληθευμένων εκπομπών κατά 7% περίπου 

σε σχέση με το 2016. Η μείωση προέρχεται από 

τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ σε Ασπρόπυργο και 

Ελευσίνα. Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα 

δικαιώματα που εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή 

του έτους βάσει του δηλούμενου επιπέδου 

δραστηριότητας και οι εκπομπές που 

επαληθεύτηκαν. Συνολικά, το ισοζύγιο του 

κλάδου είναι αρνητικό κατά 1.056.657 EUA, 

δηλαδή λαμβάνει πολύ λιγότερα δικαιώματα σε 

σχέση με τις εκπομπές του. Σχεδόν το μισό 

έλλειμμα προέρχεται από το διυλιστήριο της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. 
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Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΕΛΠΕ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1.012.426 1.317.483 

ΕΛΠΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 302.876 308.510 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 1.519.438 2.157.604 

ΕΛΠΕ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ  1.577.263 1.685.063 

ΣΥΝΟΛΟ 4.412.003 5.468.660 

 

Οι επαληθευμένες εκπομπές της ΛΑΡΚΟ  

αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 2016 και 

διαμορφώθηκαν στους 813.806 τόνους CO2. Η 

εγκατάσταση έχει έλλειμμα δικαιωμάτων καθώς 

στην αρχή του έτους της εκχωρήθηκαν 682.169 

δικαιώματα. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια 

το έλλειμμα αυτό συνεχώς διευρύνεται.  

Ο κλάδος των χαλυβουργείων μετά την 

αναιμική αύξηση των εκπομπών του το 2016, 

παρουσίασε μια περαιτέρω αύξηση το 2017 κατά 

περίπου 10% σε σχέση με τον προηγούμενο 

χρόνο. Αυτή η αύξηση σχεδόν εξανέμισε το 

ετήσιο περίσσευμα δικαιωμάτων του κλάδου. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή του έτους 

βάσει του δηλούμενου επιπέδου δραστηριότητας 

και οι εκπομπές που επαληθεύτηκαν. 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 23.985 28.587 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΕΕ 36.827 25.157 

SOVEL Α.Ε. 60.368 56.474 

ΣΥΝΟΛΟ 121.180 110.218 

 

Οι εκπομπές των εγκαταστάσεων παραγωγής 

τσιμέντου μειώθηκαν το 2017 κατά 2,05% σε 

σχέση με το 2016. Ωστόσο, ο κλάδος συνολικά 

συνεχίζει να εμφανίζει ένα σημαντικό ετήσιο 

περίσσευμα δικαιωμάτων EUA που για τα 

στοιχεία του 2017 διαμορφώθηκε στα 865.392 

EUA.  

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή του έτους 

βάσει του δηλούμενου επιπέδου δραστηριότητας 

κάθε εγκατάστασης και οι εκπομπές που 

επαληθεύτηκαν στη συνέχεια. 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΒΟΛΟΣ 2.044.062 1.328.495 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΜΗΛΑΚΙ 1.067.903 1.101.025 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 879.378 843.618 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΠΑΤΡΑ 862.241 671.206 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 0 96 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΚΑΜΑΡΙ  1.526.967 1.715.552 

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 407.358 262.525 

ΣΥΝΟΛΟ 6.787.909 5.922.517 

 

Στον κλάδο παραγωγής ασβέστη και  

μαγνησίτη επαλήθευσαν εκπομπές για το 2017 

συνολικά 13 εργοστάσια παραγωγής ασβέστη και 

3 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λευκόλιθου. Ο 

κλάδος έχει περίσσευμα EUAs σε ετήσια βάση 

που οφείλεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ασβέστη δεδομένου ότι και οι τρεις 

εγκαταστάσεις λευκόλιθου είναι ελλειμματικές. Οι 

εκπομπές του κλάδου αυξήθηκαν για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά. Οι συνολικές εκπομπές του 

2017 ήταν 558.401 tnCO2 αυξημένες κατά 6,4% 

σε σχέση με το 2016. Η αύξηση προήλθε 

αποκλειστικά από τις τρεις μονάδες επεξεργασίας 

λευκόλιθου. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή του έτους 

βάσει του δηλούμενου επιπέδου δραστηριότητας 

κάθε εγκατάστασης και οι εκπομπές που 

επαληθεύτηκαν στη συνέχεια. 
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Εγκατάσταση EUA tnCO2 

Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 42.287 15.904 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 5.633 2.360 

ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. 21.941 7.552 

CaO ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 39.903 33.478 

ΡΑΙΚΟΣ A.E. 63.091 47.265 

CaO ΕΛΛΑΣ - ΒΟΛΟΣ 70.109 62.832 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ A.E. 10.667 7.477 

ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Β.& Α. Α.Ε.  15.143 4.751 

ΜΠΟΥΓΑ ΑΦΟΙ ΗΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 6.339 2.761 

ΥΙΟΙ Θ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε. 11.277 6.057 

ΟΛΥΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - 
Ν. ΣΙΑΜΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.439 0 

Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΕ 65.893 56.987 

ΑΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΛΟΥ 20.282 21.361 

ΕΛ. ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. -ΓΕΡΑΚΙΝΗ 177.565 203.890 

ΕΛ. ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. - ΚΑΣΤΡΙ 40.369 43.972 

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. 34.687 41.754 

ΣΥΝΟΛΟ 627.625 558.401 

 

Στον κλάδο του γυαλιού, η BA GLASS Α.Ε. 

αύξησε την παραγωγή και τις εκπομπές της για 

τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι εκπομπές του 2017 

ήταν 48.556 tnCO2, αυξημένες κατά 1,5% σε 

σχέση με το 2016. Η βιομηχανία έχει έλλειμα 

δικαιωμάτων αφού έλαβε μόνο 36.174 EUAs 

στην αρχή του 2017 με βάση το δηλούμενο 

επίπεδο δραστηριότητας.  

Ο κλάδος των κεραμικών συνέχισε την 

παραγωγική του κάθοδο στα τάρταρα. Το 2017 

μόνο 10 εγκαταστάσεις παρέδωσαν μη μηδενικές 

εκθέσεις εκπομπών. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές 

της περιόδου, ο κλάδος περιλάμβανε 47 

εγκαταστάσεις. Οι εκπομπές του κλάδου ήταν 

μόλις 79.687 τόνοι CO2.  Η βαθιά  και βίαιη 

αναδιάρθρωση του κλάδου συνεχίζεται όσο 

συνεχίζεται και η κρίση στις κατασκευές. Είναι 

πιθανό ότι ακόμη 2-3 εγκαταστάσεις θα 

διακόψουν τη λειτουργία τους εντός  του 2018. 

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 

2017 αλλά συνέχισαν την εμπορική τους 

λειτουργία με πώληση αποθεμάτων, να έχουν το 

2018 μια μικρή έστω εποχική παραγωγή 

κεραμικών. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές τα 

δικαιώματα που εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή 

του έτους βάσει του δηλούμενου επιπέδου 

δραστηριότητας κάθε εγκατάστασης και οι 

εκπομπές που επαληθεύτηκαν στη συνέχεια. 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΑΚΕΚ Α.Ε.  0 9.441 

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ  3.114 6.854 

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ  15.400 12.779 

ΚΕΒΕ ΑΕ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9.677 0 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 5.359 0 

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Ι.Δ. Α.Ε. 5.855 3.191 

ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  Α.Ε. 1.103 0 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 8.741 3.997 

ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 3.360 1.072 

ΚΕΒΕ ΑΕ - ΛΑΡΙΣΑ 8.512 7.577 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ Θ. ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Ε. 572 0 

 ΚΕΒΕ ΑΕ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  14.061 0 

ΑΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.  2.078  

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑΣ A.E. 4.165  

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 1.761 0 

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  1.002 525 

ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.  2.481 0 

ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ A.B.E.E 750  

ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ 2.732 1.809 

ΚΕΒΕ Α.Ε. 30.713 32.382 

ΣΥΝΟΛΟ 121.436 79.627 

 

Στον κλάδο παραγωγής χαρτιού και 

χαρτονιού οι επαληθευμένες εκπομπές 
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μειώθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το 2013. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι εκπομπές τα 

δικαιώματα που εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή 

του έτους βάσει του δηλούμενου επιπέδου 

δραστηριότητας κάθε εγκατάστασης και οι 

εκπομπές που επαληθεύτηκαν στη συνέχεια. 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

ΒΙΣ Α.Ε. 4.457 0 

ΜΕΛ Α.Ε. 23.273 9.626 

ΠΑΚΟ Α.Ε. – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 7.884 10.249 

ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ A.E. 2.309 3.160 

SONOCO Α.Ε. 7.307 6.693 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε.  6.623 16.511 

ΠΑΚΟ Α.Ε. - ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1.766 3.303 

SOFIDEL GREECE Α.Ε. 5.690 9.948 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   3.910 1.961 

MAXI A.B.E.E. 6.976 9.668 

ΣΥΝΟΛΟ 70.195 71.119 

Στον κλάδο παραγωγής ορυκτοβάμβακα, η 

εγκατάσταση της FIBRAN ΑΕ αύξησε σημαντικά 

τις εκπομπές της για ακόμη μια χρονιά. 

Συγκεκριμένα, για το 2017 επαλήθευσε 15.852 

tnCO2, εκπομπές αυξημένες κατά 51,7% σε 

σχέση με το 2016. Η εγκατάσταση έχει πολύ 

σημαντικό έλλειμμα καθώς στις αρχές του 2017 

έλαβε μόνο 4.895 EUAs. 

Στον κλάδο των λιπασμάτων (αμμωνία, 

νιτρικό οξύ, κλπ), οι δύο μονάδες της Καβάλας 

αύξησαν σημαντικά την παραγωγή και τις 

εκπομπές τους. Η αύξηση των εκπομπών ήταν 

68,5% αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το 2016 

ήταν μια χρονιά πολύ χαμηλών εκπομπών. Μετά 

από αυτή την αύξηση, ο κλάδος έγινε 

ελλειμματικός σε δικαιώματα κατά 42.130 EUAs. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρήθηκαν δωρεάν στην αρχή του έτους 

βάσει του δηλούμενου επιπέδου δραστηριότητας 

και οι εκπομπές που επαληθεύτηκαν. 

Εγκατάσταση EUA tnCO2 

PFIC LTD 11.199 23.177 

HELLAGROLIP S.A. 257.551 287.703 

ΣΥΝΟΛΟ 268.750 310.880 

Στον κλάδο των αερομεταφορών, συνολικά 

επαλήθευσαν εκπομπές επτά εταιρείες, εκ των 

οποίων οι τέσσερις είναι οι γνωστές ελληνικές 

εταιρίες AEGEAN, Ολυμπιακή, ASTRA και 

ELLINAIR.  Οι εκπομπές του κλάδου αυξήθηκαν 

οριακά το 2017 σε σχέση με το 2016. Ο κλάδος 

είναι ελλειμματικός (-471.996 EUA για το 2017). 

Την μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο έτους την 

παρουσίασε η ELLINAIR. Οι περισσότερες μη 

εμπορικές εταιρίες έχουν απενταχθεί από το EU 

ETS. Λόγω των κάτω ορίων που εφαρμόζονται 

στις εκθέσεις εκπομπών των αερομεταφορέων, 

πολλοί από αυτούς μπορεί να εξαιρούνται 

(excluded) από το σύστημα για το τρέχον έτος. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρούνται δωρεάν κάθε χρόνο και οι εκπομπές 

που επαληθεύτηκαν στη συνέχεια για κάθε 

αερομεταφορέα. 

Εταιρία EUA tnCO2 

AEGEAN AIRLINES S.A. 396.419 762.864 

ASTRA AIRLINES S.A. 2.226 31.890 

ELLINAIR 0 45.679 

FIRST AIRWAYS 9 Excluded 

JADAEYEL AVIATION LTD 1 Excluded 

KENRICK LTD 1 Excluded 

OXY USA    1 Excluded 

OLYMPIC AIR    208.642 239.595 

BLUE BIRD AIRWAYS 0 164 

S & K BERMUDA 55 2.224 

SKY EXPRESS S.A. 2.956 Excluded 

GREENLEAF CORP 0 Excluded 

AIR CANADA ROUGE LP 0 34 

HANWHA CHEMICAL 
CORPORATION 0 Excluded 

GAINJET S.A.  0 Not reported 

ΣΥΝΟΛΟ 610.454 1.082.450 
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Οι εκθέσεις εκπομπών του 2017 

(Κύπρος) 

Στο σύστημα εμπορίας ρύπων της Κύπρου 

συμμετέχουν 12 βιομηχανίες, εκ των οποίων οι 8  

αφορούν την παραγωγή κεραμικών, ένα 

τσιμεντάδικο και 3 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 

της ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου). Η 

ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου στηρίζεται σε δύο 

πετρελαϊκές μονάδες (Βασιλικός & Δεκέλεια) και 

οι εκπομπές της τα τελευταία χρόνια είναι 

περίπου 3 – 3,5 εκατομμύρια τόνοι CO2. Οι 

εκπομπές του εργοστασίου παραγωγής 

τσιμέντου στο Βασιλικό κυμαίνονται στους 1,1 – 

1,5 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως. Οι 

εκπομπές του κλάδου των κεραμικών είναι πολύ 

μικρές και κυμαίνονται στο εύρος 20 – 32 

χιλιάδες τόνους CO2 ετησίως, με αυξητική τάση. 

Σημειώνεται ότι 2 από τις εγκαταστάσεις δεν 

παρέδωσαν επαληθευμένες εκθέσεις για το 2017, 

μεταξύ αυτών και η μοναδική εγκατάσταση 

κεραμιδιών της χώρας. Συνολικά, το Κυπριακό 

σύστημα είχε έλλειμμα περίπου 2,4 

εκατομμυρίων EUA για το 2017 ενώ όλοι οι 

επιμέρους κλάδοι ήταν επίσης ελλειμματικοί.   

Στο μητρώο της χώρας είναι εγγεγραμμένοι 12 

αερομεταφορείς εκ των οποίων ο 

σημαντικότερος είναι η COBALT AIR που έχει 

ξεκινήσει πτήσεις με βάση την Κύπρο από το 

2016. H TUS Airways επίσης εδρεύει στην Κύπρο 

και λειτουργεί πτήσεις charter. Οι υπόλοιπες 

εταιρίες δεν είναι εμπορικές και συνήθως οι 

εκπομπές τους είναι τόσο μικρές ώστε να μην 

απαιτείται να καταθέτουν επαληθευμένες 

εκθέσεις. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται τα δικαιώματα που 

εκχωρήθηκαν δωρεάν και οι εκπομπές του 2017 

για τις εγκαταστάσεις και τους αερομεταφορείς 

που είναι εγγεγραμμένοι στο Κυπριακό Μητρώο. 

 

Εταιρία EUA tnCO2 

Ηλεκτροπαραγωγή 

EAC Vasilikos 434.452 1.814.494 

EAC Moni 241.329 38.158 

EAC Dhekelia 583.757 1.435.182 

Τσιμέντα 

Vasiliko cement plant 1.075.048 1.352.831 

Κεραμικά 

United Brickworks Ltd 3.249 3.369 

KAPA Ltd 5.072 2.875 

Chrysafis Ceramics Ltd 4.913 6.575 

Kakoyiannis Brick Factory Ltd 4.555 5.557 

Melios & Paphitis Enterprises Ltd 4.692 6.715 

Touvlopoieia O GIGAS Ltd 0 NR 

Keramopoieia O GIGAS Ltd 1.639 NR 

LEDRA Brick Factory Ltd 4.811 7.114 

Αερομεταφορές 

Cobalt Air  100.001 

TUS Airways Ltd  1.804 

Orion-X Ltd  561 

FunAir Corporation  187 

J&P Aviation Ltd 28 Excluded 

AZUR Aviation  Excluded 

NAL Asset Management  Excluded 

Shotgun Ranch Aviation  Excluded 

CSM Aviation Ltd  Excluded 

Air Executive Ltd  Excluded 

ΣΥΝΟΛΟ 2.363.545 4.775.423 
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Οι εκθέσεις εκπομπών του 2017 

(Βουλγαρία) 

Στο Βουλγαρικό Μητρώο δηλώνονται 106 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 4 αεροπορικές 

εταιρείες που παρέδωσαν επαληθευμένες 

εκθέσεις για το 2017. Συνολικά, οι 

επαληθευμένες εκπομπές του 2017 ήταν 

υψηλότερες από εκείνες του 2016. Η αύξηση 

των εκπομπών οφείλεται κυρίως στην παραγωγή 

ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγή και τηλε-

θερμάνσεις) αλλά όλοι οι μεγάλοι κλάδοι 

(διυλιστήρια, τσιμέντα, καύσεις) είχαν αύξηση 

των εκπομπών. Συνολικά, το σύστημα εμπορίας 

ρύπων είναι ελλειμματικό στη Βουλγαρία κατά 

περίπου 21 εκατομμύρια τόνους, κυρίως λόγω 

της ηλεκτροπαραγωγής και παρά το γεγονός ότι 

η Βουλγαρία είναι στις χώρες που λαμβάνουν 

κάποια δωρεάν δικαιώματα για τις μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής τους, λόγω του χαμηλού 

ΑΕΠ της σε σχέση με το μέσο Κοινοτικό ΑΕΠ. 

Γενικά, οι εκπομπές EU ETS της Βουλγαρίας είναι 

σχετικά σταθερές και εντός του εύρους 30 - 36 

εκατομμύρια τόνοι από το 2007, όταν είχε 

ενταχθεί στο σύστημα. 

Το ενεργειακό σύστημα της Βουλγαρίας έχει τις 

περισσότερες εκπομπές (78% του συνόλου). Το 

ενεργειακό σύστημα της χώρας στηρίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στην εκμετάλλευση λιγνιτικών 

κοιτασμάτων στη Maritza και στο Bobov. 

Επιπλέον, σημαντικές εκπομπές (περίπου 10% 

του συνόλου) έχουν οι 22 μονάδες 

τηλεθέρμανσης που λειτουργούν στη χώρα. Στη 

Βουλγαρία λειτουργεί ένα διυλιστήριο της 

LUKOIL στο Μπουργάς, τρεις μονάδες τσιμέντου 

(εκ των οποίων η σημαντικότερη είναι η Devnya 

Cements κοντά στη Βάρνα) και ένα 

χαλυβουργείο στη Stomana. Σημαντικές από 

πλευράς εκπομπών είναι η εγκατάσταση της 

AURUBIS που παράγει χαλκό (μη σιδηρούχα 

μέταλλα) και η AGROPOLYCHIM που παράγει 

λιπάσματα στη Βάρνα. Στην ομάδα των 

καύσεων περιλαμβάνονται οκτώ εγκαταστάσεις 

συμπίεσης του συστήματος μεταφοράς φυσικού 

αερίου της χώρας και ένας αριθμός εργοστασίων 

κυρίως από τους κλάδους τροφίμων και 

υφασμάτων. Ο εθνικός αερομεταφορέας της 

χώρας (Bulgaria Air) είναι και η βασική εταιρία 

από πλευράς εκπομπών στον κλάδο. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται συνοπτικά τα 

στοιχεία των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν το 

2017 και των εκπομπών που επαληθεύτηκαν σε 

επίπεδο κλάδου. Οι εκπομπές των ελλειμματικών 

κλάδων δίνονται με κόκκινο χρώμα. 

 

Κλάδος Εταιρίες EUA tnCO2 

Αερομεταφορές 4 198.516 251.290 

Παραγωγή ενέργειας 33 5.101.153 27.406.603 

Καύσεις 25 376.245 559.552 

Διύλιση πετρελαίου 4 1.583.040 1.781.588 

Σίδηρος & Χάλυβας 5 135.123 127.067 

Σιδηρούχα μέταλλα 1 31.291 19.574 

Μη σιδηρούχα μέταλλα 4 677.664 279.127 

Τσιμέντο 3 2.385.113 1.798.015 

Γύψος 2 32.637 41.541 

Ασβέστης 3 197.299 224.977 

Γυαλί 5 440.737 577.128 

Κεραμικά 12 208.380 203.429 

Χαρτί & χαρτόνι 6 116.028 87.252 

Λιπάσματα (νιτρικό οξύ) 1 366.351 554.956 

Αμμωνία 2 1.547.665 1.247.287 

ΣΥΝΟΛΟ 110 13.397.242 35.159.386 
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Οι αγορές  

Ι. Αγορές δικαιωμάτων 

Οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών άρχισαν να 

αυξάνονται από τις αρχές του 2018 και 

ακολούθησαν μια εκπληκτική πορεία έκτοτε. 

 

Τυπικά, οι τιμές των δικαιωμάτων έχουν 

αυξητικές τάσεις το εξάμηνο Σεπτέμβριος – 

Φεβρουάριος λόγω της προσπάθειας των 

εγκαταστάσεων και των αερομεταφορέων να 

αγοράσουν τα δικαιώματα που χρειάζονται για να 

ισοσταθμίσουν τις εκπομπές τους και μετά, το 

Μάρτιο κάθε έτους, το ενδιαφέρον μειώνεται και 

οι τιμές παρουσιάζουν σταθερότητα ή/και 

καθοδικές τάσεις ανάλογα με τη γενικότερη 

κατάσταση της οικονομίας και το μίγμα καυσίμου 

που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή 

ηλεκτροπαραγωγή. Η γενική αυτή τάση έχει 

επιμέρους διακυμάνσεις που εξαρτώνται από 

διάφορες παραμέτρους όπως για παράδειγμα η 

λήξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

στα μέσα Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια στα 

μέσα Δεκεμβρίου αλλά γενικά ακολουθείται. 

Έτσι, για παράδειγμα, μεταξύ Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου οι τιμές μειώθηκαν 11% το 2013, 6% 

το 2014 και το 2015 και 4% το 2016. 

Τον Ιανουάριο του 2018 φαινόταν ότι η ίδια 

κυκλικότητα λειτουργούσε και πάλι. Στο τέλος 

Δεκεμβρίου του 2017, η τιμή των EUA είχε 

φτάσει τα 8,17 €/EUA που ήταν η ψηλότερη του 

έτους. Στις αρχές Ιανουαρίου η τιμή παρουσίασε 

στασιμότητα και μικρή υποχώρηση (όπως 

αναμενόταν). Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι τιμές 

άρχισαν να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς 

και συνέχισαν έτσι μέχρι και το Σεπτέμβριο, με 

πολύ λίγες διακοπές. Στις 17 Ιανουαρίου, η τιμή 

διαμορφώθηκε στα 8,73 €/EUA που ήταν ρεκόρ 

για την περίοδο 2013 – 2020. Στις 10 

Σεπτεμβρίου σημειώθηκε η μεγαλύτερη τιμή του 

έτους έως τώρα στα 25,19 €/EUA. Τέτοιες τιμές 

είχαν να παρατηρηθούν από το καλοκαίρι του 

2008. Στη συνέχεια, υπήρξε μια πτώση και 

σταθεροποίηση στην περιοχή 20 – 21 €/EUA.  

Το 2017, οι χώρες μέλη της ΕΕ δημοπράτησαν 

συνολικά περίπου 810 εκατομμύρια δικαιώματα. 

Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2018 είχαν 

δημοπρατηθεί περίπου 629 εκατομμύρια 

δικαιώματα. Η ποσότητα των δημοπρατούμενων 

δικαιωμάτων είναι αντίστοιχη για τα δύο έτη. Η 

μέση διαφορά της τιμής των δημοπρατούμενων 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που 

συναλλάσσονται στην αγορά είναι 0,05 €/EUA (η 

spot αγορά είναι λίγο ακριβότερη από τις 

δημοπρασίες). Ωστόσο, εντός της ίδιας ημέρας 

μπορεί να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τιμών των δημοπρασιών και της spot 

αγοράς που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 1 

ευρώ. 

Τα δικαιώματα που δημοπρατούνται ειδικά για 

τους αερομεταφορείς (EUAA) και μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν μόνο από αυτούς, είναι 

συνήθως 0,10 – 0,15 €/δικαίωμα φθηνότερα από 

τα EUA, ωστόσο η ρευστότητα των EUAA είναι 

πολύ μικρή και συνήθως αγοράζονται μόνο από 

πολύ μεγάλους αερομεταφορείς που άμεσα ή 

έμμεσα έχουν πρόσβαση στις δημοπρασίες. 

Τα διαθέσιμα CER στην αγορά είναι σχετικά λίγα 

δεδομένου ότι στο EU ETS γίνονται πλέον δεκτά 

μόνο CER που έχουν παραχθεί στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες και στις νησιωτικές χώρες. 

Οι περισσότερες εταιρίες έχουν κάνει τις 

μετατροπές που είχαν δικαίωμα να κάνουν για 

την τρέχουσα περίοδο και οι βασικοί αγοραστές 

των CER είναι νεοεισερχόμενες εγκαταστάσεις. 

Αντίστοιχα και η ρευστότητά τους είναι πολύ 

χαμηλή. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 0,30 – 

0,60 €/CER. 

 

ΙΙ. Ενεργειακές αγορές 

 

Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί 

σημαντικά το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Η μέση τιμή του 2017 ήταν 50,8 $/bbl για 

την ποικιλία WTI. Η τιμή είχε αρχίσει να 

αυξάνεται από το φθινόπωρο του 2017. Η μέση 

τιμή εννεαμήνου για το 2018 είναι 66,8 $/bbl για 

το WTI με μέγιστη τιμή τα 77,4 $/bbl στις αρχές 

του καλοκαιριού. Η τιμή έχει αρχίσει και πάλι να 

έχει ανοδικές τάσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου 

και είναι αρκετά πιθανό να καταγράψει υψηλά 

ακόμη και πάνω από τα 80 $/bbl έως το τέλος 

του έτους. 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα αυξήθηκε το 2017 σε 

σχέση με το 2016 με αποτέλεσμα να γίνει 

αυξημένη χρήση τόσο των λιγνιτικών μονάδων 

όσο και των μονάδων φυσικού αερίου. Τα 

στοιχεία οκταμήνου του 2018 (Ιανουάριος – 

Αύγουστος) δείχνουν κάμψη της ζήτησης κατά 

περίπου 2,5%. Επιπλέον, η παραγωγή των 

λιγνιτικών μονάδων και μονάδων φυσικού αερίου 

έχει μειωθεί κατά περίπου 9% και 17% 

αντίστοιχα σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. 

Η ζήτηση καλύφθηκε με αύξηση των εισαγωγών 

(+8%) και της απόδοσης των μεγάλων 

υδροηλεκτρικών (+5%). Σύμφωνα με τα μέχρι 

σήμερα στοιχεία, οι εκπομπές της 

ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα 

μειωθούν σημαντικά το 2018.  

Αντίθετα με το διασυνδεδεμένο σύστημα, η 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά 

αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2017 αυξήθηκε κατά 

3,3% ενώ το 2016 είχε αυξηθεί κατά 2,2%. Η 

κάλυψη της ζήτησης γίνεται με χρήση των ΑΣΠ 

που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και μαζούτ 

(82,4%) και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

κυρίως αιολικά πάρκα κατά 17,6%. Η αύξηση της 

ζήτησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε τουριστικούς 

προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Κρήτη και η 

Μύκονος, όπου τα τοπικά συστήματα 

λειτουργούν κάθε καλοκαίρι στο όριό τους. 
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