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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
 
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο IPPC ΕΠΕ ιδρύθηκε τo 
2010. Βασικός σκοπός μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος 
και κλιματικών αλλαγών. Βασικός συνεργάτης μας είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις.  

Στην IPPC έχουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα κλιματικών αλλαγών. Παρέχουμε 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την εφαρμογή της εμπορίας ρύπων (EU ETS) και 
γενικότερα της παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(MRV). Είμαστε η μόνη ελληνική εταιρεία, μέλη της οποίας έχουν διαπιστευτεί από το 
Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων (EEX) και έχουμε διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας 
IETA για συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών στη spot αγορά με μεγάλες Ευρωπαϊκές 
χρηματιστηριακές εταιρίες.  

Η IPPC είναι κοινοποιημένη εταιρεία για συναλλαγές στη spot αγορά του EU ETS στην 
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (3054/16.03.2018) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην Οδηγία MiFID II που έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4514/2018. 

Στην IPPC έχουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.  Κάθε χρόνο εκπονούμε ένα σημαντικό αριθμό μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις όσο και για 
υποδομές. Αναπτύσσουμε, υποστηρίζουμε την πιστοποίηση και λειτουργούμε 
συστήματα ποιότητας (ISO 9001:2015) και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(ISO 14001:2015). 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
 
Κλιματικές αλλαγές 
Εξυπηρετούμε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU-ETS). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του EU-ETS και έτσι διασφαλίζεται ότι κάθε 
συνεργάτης μας θα αποκομίσει το μέγιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος μέσω 
μιας υπηρεσίας one-stop-shop. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται: 

 Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής. Βοηθάμε τους συνεργάτες μας να 
υπολογίσουν τις εκπομπές τους και την ελαστικότητα αυτών. Να εκτιμήσουν 
μελλοντικές εκπομπές και να προσδιορίσουν την οικονομική αξία αυτών.  

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και αναφοράς 
εκπομπών. Αναπτύσσουμε συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Αποφάσεις 
(υποχρεωτικός τομέας) και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064 
(εθελοντικός τομέας).  

 Υπολογισμός και αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπολογίζουμε 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προετοιμάζουμε ετήσιες εκθέσεις 
αναφοράς και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας κατά τη διάρκεια της 
επαλήθευσης.  

Επιπλέον, ειδικά για τους συνεργάτες μας στη βιομηχανία, στους υπολογισμούς 
περιλαμβάνονται και οι αναφορές PRTR, VOC και HMA. Καλύπτεται έτσι το 
σύνολο των υποχρεωτικών ετήσιων περιβαλλοντικών αναφορών της 
βιομηχανίας. 

 Συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Η IPPC δίνει πρόσβαση στην εγχώρια και 
τη διεθνή αγορά ρύπων για συναλλαγές EUA, EUAA, CER, ERU και VER.  

 Ενημέρωση και εκπαίδευση. Εκδίδουμε περιοδικές αναλυτικές εκθέσεις 
ενημέρωσης υπό τον τίτλο CO2NTROL®info. Επιπλέον, παρέχουμε 
εξειδικευμένη ενημέρωση σε θέματα EU ETS για να καλύψουμε ειδικές ανάγκες 
συνεργατών μας είτε σε επίπεδο βιομηχανίας είτε σε επίπεδο κλάδου. 

 

Υπηρεσίες συμβούλου  
Παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού. Στις υπηρεσίες της 
περιλαμβάνονται: 
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 Αδειοδότηση. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών 
για τη λειτουργία μιας δραστηριότητας ή ενός έργου. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσομοιώσεις διασποράς αέριων 
εκπομπών, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες διαχείρισης υγρών, 
στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, υποχρεωτικές και εθελοντικές 
περιβαλλοντικές αναφορές, κλπ. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Αναλαμβάνουμε την αρχική ανάπτυξη, την λειτουργία και την 
βελτίωση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), διαχείρισης 
περιβάλλοντος (ISO 14001), παρακολούθησης και αναφοράς αερίων του 
θερμοκηπίου (ISO 14064), αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων (ISO 
14067), υγιεινής και ασφάλειας (ISO 45001), κλπ.  

 Εφαρμογή εξειδικευμένων προτύπων. Βοηθάμε εταιρείες και οργανισμούς να 
ενσωματώσουν στην λειτουργία τους και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα διεθνή 
πρότυπα όπως είναι το GHG Protocol ή ακόμη να ετοιμάσουν αναφορές 
σύμφωνα με τα πρότυπα του CDP για να γνωστοποιήσουν και να μοιραστούν 
πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

 Αντιστάθμιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπολογίζουμε τις 
προκαλούμενες μειώσεις εκπομπών από κάθε είδους δράση ή έργο που 
αναλαμβάνει μια επιχείρηση στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Δίνουμε πρόσβαση στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά 
ρύπων για συναλλαγές EUA, EUAA, CER, ERU και VER.  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001:2015.  

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ και στο Επιμελητήριο Ευβοίας.  

Μέλη της ομάδας μας έχουν πιστοποιηθεί από το EEX (European Energy Exchange) ως 
market exchange traders.  

Εφαρμόζουμε πολιτική αντιμετώπισης ξεπλύματος μαύρου χρήματος και αυστηρή 
πολιτική KYC για όλους τους πελάτες με τους οποίους συναλλασσόμαστε στην εμπορία 
ρύπων. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών με στόχο την 
προστασία των συναλλασσόμενων.  
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ο βασικός πελάτης της IPPC είναι επιχειρήσεις της ιδιωτικής οικονομίας και κυρίως 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αεροπορικές εταιρίες, ναυτιλιακές εταιρίες και εταιρίες 
παροχής υπηρεσιών. Για λόγους εμπιστευτικότητας, τα ονόματα των ιδιωτών πελατών 
της IPPC δεν δημοσιεύονται. Λίστες ειδικής εμπειρίας μπορούν να δοθούν μετά από 
σχετικό αίτημα. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η IPPC εκδίδει ετήσιους ισολογισμούς με βάση την ελληνική νομοθεσία. Ο κύκλος 
εργασιών της εταιρίας για το 2017 ήταν 654.811,85 €. Ο όγκος συναλλαγών 
δικαιωμάτων εκπομπών ήταν 317.100 EUAs.  
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (IPPC Ltd.) 
Αποστόλη 58, 34132 Χαλκίδα (Έδρα) 

ΑΦΜ: 997835616, ΔΟΥ Χαλκίδας 
ΓΕΜΗ: 46511322000 

Τηλ.: 22210-25314, Φαξ: 22210-25790 
Email: info@ippc.gr 

Url: www.ippc.gr 


