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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

Η IPPC AE ιδρύθηκε τo 2010. Βασικός σκοπός μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου 

κλιματικών αλλαγών και περιβάλλοντος. Συνεργάτες μας είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

Δημόσιοι Φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. H IPPC είναι ηγετική εταιρεία στον τομέα 

κλιματικών αλλαγών καθώς παρέχει υπηρεσίες ισολογισμού άνθρακα περίπου στο 50% των 

εταιρειών της Ελλάδας και της Κύπρου που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών. 

Στην IPPC έχουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα ανθρακικού αποτυπώματος. Παρέχουμε 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 

Εκπομπών (EU ETS) και γενικότερα της παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (MRV). Παρέχουμε υπηρεσίες ισολογισμού άνθρακα και υπολογισμού του 

ανθρακικού αποτυπώματος με χρήση διεθνών προτύπων όπως τα ISO 14064, GHGp, PAS 2050 

και IPPC guidelines.  

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. Μέλη της IPPC έχουν 

πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με πιστοποιητικά Α1, Α2, Β1 και Β. Εκτελούμε 

συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών για πελάτες μας και τους βοηθάμε να εφαρμόσουν τους 

στόχους της νομοθεσίας με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. 

Στην IPPC έχουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  Κάθε χρόνο εκπονούμε ένα σημαντικό αριθμό μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και για έργα υποδομών. 

Αναπτύσσουμε και λειτουργούμε συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) και διαχείρισης ενέργειας (ISO 50001). 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
 

Κλιματική πολιτική 

Συμβουλεύουμε Φορείς, Επιχειρήσεις και Δήμους που συμμετέχουν στον κλιματικό νόμο 

(4936/2022) και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU-ETS). Οι 

υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου και έτσι 

διασφαλίζεται ότι κάθε συνεργάτης μας θα αποκομίσει το μέγιστο περιβαλλοντικό και 

οικονομικό όφελος μέσω μιας υπηρεσίας μιας στάσης. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται: 

• Ανάπτυξη κλιματικής & περιβαλλοντικής στρατηγικής  

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Αποφάσεις (υποχρεωτικός τομέας) και σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα IPCC, ISO 14064, PAS2050, GHGp (κλιματικός νόμος και εθελοντικός 

τομέας)  

• Υπολογισμός και αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  

Επιπλέον, ειδικά για τους συνεργάτες μας στη βιομηχανία, στους υπολογισμούς 

περιλαμβάνονται και όλες οι περιοδικές περιβαλλοντικές αναφορές όπως PRTR, VOC, 

HMA, 2010/75 Registry, IED Report  

• Τεχνο-οικονομικά σχέδια μείωσης των εκπομπών με νέες επενδύσεις, χρήση 

καινοτόμων καυσίμων και εφαρμογή τεχνικών αντιστάθμισης εκπομπών. 

• Spot συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών EUA, EUAA, ERU και VER  

• Ενημέρωση και εκπαίδευση. Εκδίδουμε το newsletter CLIMA®management και 

οργανώνουμε ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης σχετικά με θέματα ισολογισμών 

άνθρακα 

 

Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος  

Παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού. Στις υπηρεσίες μας 

περιλαμβάνονται: 

• Αδειοδότηση. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για 

βιομηχανικές δραστηριότητες και έργα υποδομών. 

• Προσομοίωση διασποράς αέριων ρύπων και διάχυσης θορύβου βιομηχανικών πηγών  

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Αναλαμβάνουμε την αρχική ανάπτυξη, την λειτουργία και την βελτίωση συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, παρακολούθησης και αναφοράς αερίων του 

θερμοκηπίου (ISO 14064, GHGP), αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων (ISO 

14067), υγιεινής και ασφάλειας (ISO 45001), διαχείρισης ενέργειας (ISO 500001) κλπ.  

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Βοηθάμε εταιρείες και οργανισμούς να ενσωματώσουν 

στην λειτουργία τους εξειδικευμένα διεθνή πρότυπα όπως είναι το GHGP ή ακόμη να 
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ετοιμάσουν αναφορές σύμφωνα με τα πρότυπα του CDP για να γνωστοποιήσουν και 

να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα.  

• Αντιστάθμιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπολογίζουμε τις προκαλούμενες 

μειώσεις εκπομπών από κάθε είδους δράση ή έργο που αναλαμβάνει μια Επιχείρηση ή 

ένας Οργανισμός στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Ο υπολογισμός γίνεται με τη χρήση διεθνών προτύπων και οδηγεί στην 

επαλήθευση από ανεξάρτητους Φορείς Επαλήθευσης. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Εφαρμόζουμε ενοποιημένο σύστημα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001/14001. Παρακολουθούμε και αντισταθμίζουμε τις εκπομπές 

μας σύμφωνα με το ISO 14064:2018. Είμαστε εταιρία κλιματικά ουδέτερη. 

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

exchange traders και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών.  

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ και στο Επιμελητήριο Ευβοίας. 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ο βασικός πελάτης της IPPC είναι Επιχειρήσεις και Δημόσιοι Φορείς. 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. Οι ισολογισμοί μας 

ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2021 ήταν 

8.856.576,12 €.  
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