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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/87 για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών, κάθε Κράτος-Μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕν) έχει την υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλλει στην Ευρ. 
Επιτροπή Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΕΣΚ∆Ε) για την τριετία 2005-2007. 
Το ΕΣΚ∆Ε προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα των δικαιωµάτων, την κατανοµή µεταξύ των 
υπόχρεων εγκαταστάσεων και το σύνολο των βασικών κανόνων που διέπουν την κατανοµή 
δικαιωµάτων, καθώς και τη λειτουργία του σχετικού συστήµατος. 

Το ΕΣΚ∆Ε συντάχθηκε στη βάση των κριτηρίων του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας και των 
Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρ. Επιτροπής για τον τρόπο εφαρµογής τους. Ταυτόχρονα, το 
σχέδιο περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες βάσης που τεκµηριώνουν τις όποιες ρυθµίσεις 
προβλέπονται σε αυτό. 

Το σχέδιο διαρθρώνεται σε 7 Κεφάλαια και 1 Παράρτηµα:  

Το Κεφάλαιο 2 (Προσδιορισµός συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων 2005-2007) περιλαµβάνει 
περιγραφή της µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό της συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων 
εκποµπών και τα αποτελέσµατά της, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εκποµπών των αερίων 
του θερµοκηπίου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των υπόχρεων δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεων.  

Το Κεφάλαιο 3 (Κατανοµή δικαιωµάτων σε επίπεδο δραστηριότητας και εγκατάστασης) 
περιλαµβάνει περιγραφή των προβλεπόµενων κανόνων κατανοµής δικαιωµάτων σε επίπεδο 
δραστηριότητας και εγκατάστασης και τα αποτελέσµατα κατανοµής για κάθε µία από τις 
δραστηριότητες. Επίσης, περιλαµβάνει τους λοιπούς βασικούς κανόνες λειτουργίας του 
συστήµατος. 

Το Κεφάλαιο 4 (Λοιπά τεχνικά θέµατα) περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνεται υπόψη στο 
ΕΣΚ∆Ε το δυναµικό µείωσης εκποµπών σε επίπεδο δραστηριότητας και οι καθαρές τεχνολογίες. 

Το Κεφάλαιο 5 (Κοινοτική νοµοθεσία και πολιτική) συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε το πώς 
διαχειρίζονται στο πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε θέµατα που άπτονται της δηµιουργίας οµάδων 
εγκαταστάσεων, το πλαίσιο και τους κανόνες πρόσβασης στην αγορά δικαιωµάτων των 
νεοεισερχοµένων, καθώς και τα νοµοθετικά / πολιτικά µέσα που οδηγούν σε αύξηση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

Το Κεφάλαιο 6 (∆ηµόσια διαβούλευση) περιλαµβάνονται συνοπτικά τα σχόλια που διατυπώθηκαν 
κατά τη δηµόσια διαβούλευση και ο σχετικός χειρισµός τους. 

Το Κεφάλαιο 7 (Κριτήρια εκτός των αναφερόµενων στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας) αναφέρει 
τυχόν πρόσθετα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση του ΕΣΚ∆Ε.  

Τέλος, το Παράρτηµα Α περιλαµβάνει τα αναλυτικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την κατανοµή 
δικαιωµάτων σε επίπεδο δραστηριότητας και εγκατάστασης. 
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2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2005-2007 

2.1 Εθνικές υποχρεώσεις περιορισµού των εκποµπών σύµφωνα 
µε την Απόφαση 2002/353/ΕΚ  

Η τελευταία επίσηµη εθνική απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου 
(έκθεση και πίνακες αναφοράς των υπολογιζόµενων εκποµπών) υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 
2004 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Γραµµατεία της Σύµβασης - Πλαίσιο των Ηνωµένων 
Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (στο εξής η Σύµβαση) και καλύπτει την περίοδο 1990 – 2002. 

Τα αποτελέσµατα της Απογραφής αυτής έχουν αναθεωρηθεί µερικώς, καθώς στο χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε από το Φεβρουάριο του 2004 εφαρµόστηκε η νέα µεθοδολογική 
προσέγγιση για τον τοµέα Αλλαγές Χρήσεων Γης και ∆ασοπονία (ΑΧΓ∆) και αξιοποιήθηκαν νέα 
και ακριβέστερα στοιχεία σχετικά µε δεδοµένα δραστηριότητας και συντελεστές εκποµπής για 
κάποιους από τους απογραφόµενους τοµείς. 

Τα αποτελέσµατα της αναθεωρηµένης απογραφής εκποµπών/απορροφήσεων για την περίοδο 1990 
– 2002 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1. 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 2002/358/ΕΚ για την έγκριση εξ’ ονόµατος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κιότο (στο εξής το Πρωτόκολλο) και την από κοινού τήρηση 
των σχετικών δεσµεύσεων, η Ελλάδα δεσµεύεται για τον περιορισµό της αύξησης των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε σχέση µε τις 
εκποµπές του έτους βάσης. Ως έτος βάσης για τις εκποµπές CO2, CH4 και N2O λαµβάνεται το 
1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) λαµβάνεται το 1995. ∆εδοµένου ότι ο τοµέας ΑΧΓ∆ 
το 1990 ήταν καταβόθρα εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, οι σχετικές απορροφήσεις αερίων 
του θερµοκηπίου από τον τοµέα αυτόν δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της 
Καταλογιζόµενης Ποσότητας Εκποµπών (Assigned Amount) της χώρας για την πρώτη περίοδο 
δέσµευσης του Πρωτοκόλλου (2008-2012) σύµφωνα µε το άρθρο 3.7 του Πρωτοκόλλου. Ετσι, µε 
βάση τα πλέον πρόσφατα αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου, οι 
εκποµπές βάσης για την Ελλάδα υπολογίζονται σε 110.212,31 kt CO2 eq. 

Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα το 2002 (χωρίς τις 
εκποµπές/απορροφήσεις από τον τοµέα ΑΧΓ∆) έχουν αυξηθεί κατά 21,1% σε σχέση µε τις 
εκποµπές βάσης.  

Η Καταλογιζόµενη Ποσότητα Εκποµπών (Assigned Amount) της χώρας για την πρώτη περίοδο 
δέσµευσης του Πρωτοκόλλου (2008-2012) – ή, µε άλλα λόγια, οι επιτρεπόµενες συνολικές 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στην Ελλάδα κατά την πενταετία αυτήν – υπολογίζονται από τις 
εκποµπές βάσης της χώρας και σε συνδυασµό µε τον ποσοστιαίο στόχο περιορισµού των 
εκποµπών (25% ως προς τις εκποµπές βάσης).  

Συγκεκριµένα, µε βάση τα παραπάνω, οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο 2008 – 2012 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 688.826,94 kt CO2 eq 
(δηλαδή 5 × 1,25 × εκποµπές βάσης).  
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Για τη διευκόλυνση των υπολογισµών στη συνέχεια, έχει θεωρηθεί ότι ο στόχος περιορισµού των 
εκποµπών (25%) αναφέρεται στο έτος 2010 και κατά συνέπεια το άνω όριο των επιτρεπόµενων 
ετήσιων εκποµπών για το έτος αυτό ανέρχεται σε 137.765,39 kt CO2 eq (δηλαδή 1,25 × 
εκποµπές βάσης). 

 

Πίνακας 2-1: Απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε kt CO2 eq) 
για την περίοδο 1990 – 2002 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Α. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα 

Ενέργεια 80996 81035 82933 82874 84862 84622 87217 91802 96777 96035 101636 103881 103998
Βιοµηχανικές διεργασίες 9140 9034 8784 9309 9791 11520 12173 12736 13085 13718 12879 12479 12526
∆ιαλύτες 170 176 172 169 162 153 151 152 151 159 145 155 155
Γεωργία 13603 13389 13182 12584 12822 12573 12864 12578 12439 12456 12425 12216 12175
Αλλαγές Xρήσεων Γης και 
∆ασοπονία (ΑΧΓ∆) -3440 -3815 -3240 -4054 -3736 -4614 -4217 -4159 -3705 -4671 -3211 -5545 -5701

Απόβλητα 4044 4072 4225 4350 4554 4651 4797 4917 5155 4555 4617 4556 4609
Σύνολο (χωρίς ΑΧΓ∆) 107953 107707 109298 109285 112190 113520 117202 122185 127606 126924 131701 133287 133464
Σύνολο (µε ΑΧΓ∆) 104513 103892 106057 105231 108455 108905 112985 118026 123901 122253 128490 127741 127763

Β. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά αέριο (χωρίς ΑΧΓ∆) 
CO2 83905 83736 85296 85324 87168 87497 89795 94526 99133 98512 104072 106244 106172
CH4 8715 8716 8883 9021 9284 9418 9728 9840 10166 9504 9644 9638 9787
N2O 14140 13890 13958 13149 13436 13152 13691 13459 13434 13341 13564 13468 13418
HFCs 935 1107 908 1638 2209 3369 3916 4194 4669 5435 4272 3845 3999
PFCs 258 258 252 153 94 83 72 165 204 132 148 91 88
SF6 ∆εν υπολογίζεται 

Σύνολο 107953 107707 109298 109285 112190 113520 117202 122185 127606 126924 131701 133287 133464
Γ. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από ΑΧΓ∆ 

CO2 -3493 -3840 -3319 -4124 -3798 -4651 -4238 -4201 -3835 -4681 -3386 -5568 -5704
CH4 48 24 72 64 57 34 19 39 118 9 159 21 3
N2O 5 2 7 7 6 3 2 4 12 1 16 2 0

Σύνολο -3440 -3815 -3240 -4054 -3736 -4614 -4217 -4159 -3705 -4671 -3211 -5545 -5701

 

2.2 Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές και µέτρα που λαµβάνονται 
υπόψη  στον προσδιορισµό των συνολικών δικαιωµάτων 

2.2.1 Το Εθνικό Πρόγραµµα µείωσης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για την 
περίοδο 2000-2010 

Το 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή συντάχθηκε και υιοθετήθηκε το 2002 (ΠΥΣ 
5/27-2-2003) και είχε ως στόχο τον προσδιορισµό µίας δέσµης πρόσθετων πολιτικών και µέτρων 
περιορισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου προκειµένου η Ελλάδα να εκπληρώσει τις 
εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την 
πρώτη περίοδο δέσµευσης (2008-2012) και συγκεκριµένα τον περιορισµό της αύξησης των 
συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο 25% κατά την προαναφερθείσα πενταετία σε 
σχέση µε τις εκποµπές βάσης.   

Oι κύριες δράσεις που προβλέπονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνουν: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                

Περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλους τους τοµείς τελικής ζήτησης και της 
ηλεκτροπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης και της συµπαραγωγής. 
Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού και 
θερµότητας. 
Εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία και στον οικιακό – τριτογενή τοµέα. 
Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και ενεργειακού εξοπλισµού στον οικιακό – 
τριτογενή τοµέα. 
∆ιαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία και στη χηµική βιοµηχανία. 
∆ράσεις περιορισµού εκποµπών στις µεταφορές και στη διαχείριση απορριµµάτων. 

Στον Πίνακα 2-2 συνοψίζονται, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και ανά κατηγορία 
παρεµβάσεων, το δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που εκτιµάται στο 
Εθνικό Πρόγραµµα από την εφαρµογή των διαφόρων µέτρων. Γίνεται διάκριση µεταξύ: (α) 
τεχνολογικού δυναµικού, το οποίο υιοθετεί υψηλότερους βαθµούς διείσδυσης / εφαρµογής των 
διαφόρων µέτρων και ανεξάρτητη θεώρησή τους (δηλαδή κατά τον υπολογισµό του δυναµικού δεν 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν συνέργειες από την παράλληλη εφαρµογή δύο ή περισσότερων µέτρων), 
και (β) οικονοµικού δυναµικού, το οποίο εκτιµάται στη βάση πιο ρεαλιστικών εκτιµήσεων για τη 
διείσδυση / εφαρµογή των διαφόρων µέτρων ενώ λαµβάνονται υπόψη τυχόν συνέργειες από την 
παράλληλη εφαρµογή τους.  

Το τεχνολογικό δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου υπολογίζεται στο 
πλαίσιο του 2ου Εθνικού Προγράµµατος σε 6,1 Μt CO2eq για το 2005 και σε 18,2 Μt CO2eq για το 
2010. Το οικονοµικό δυναµικό υπολογίζεται αντίστοιχα σε  3,4 Μt CO2eq για το 2005 και σε 12,3 
Μt CO2eq για το 2010.   

Με βάση τα προαναφερθέντα µέτρα, το οικονοµικό δυναµικό που υπολογίστηκε ανά περίπτωση, 
καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος 
διαµορφώνεται – εκτός από το Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης (ΣΑΕ)1 – και ένα σενάριο 
εξέλιξης εκποµπών (Σενάριο «Μέτρα»)  στο οποίο ο στόχος του Κιότο επιτυγχάνεται αποκλειστικά 
µε την υλοποίηση των προαναφερθέντων εγχώριων πολιτικών και µέτρων (χωρίς βέβαια αυτό να 
αποκλείει την ενδεχόµενη αξιοποίηση και των ευέλικτων µηχανισµών του Πρωτοκόλλου εφόσον 
κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιµο και µε βάση όλους τους κανόνες που ισχύουν για τους µηχανισµούς 
αυτούς). Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, η αύξηση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου 
στην Ελλάδα µπορεί να περιορισθεί το 2010 στο 24,5% σε σύγκριση µε τις εκποµπές βάσης. 
(Πίνακας 2-3). 

 

 

 

 

 
1 Σενάριο στο οποίο οι πολιτικές και µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου περιορίζονται στις υφιστάµενες 

πολιτικές και µέτρα, καθώς και σε αυτά που έχουν επισήµως δροµολογηθεί ή εξαγγελθεί. Αποτελεί το σηµείο αναφοράς καθώς η 
απόκλισή του από τον ποσοστιαίο στόχο περιορισµού των εκποµπών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου συνιστά και µέτρο της 
προσπάθειας περιορισµού των εκποµπών που πρέπει να καταβληθεί από την χώρα. 
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Πίνακας 2-2:   Τεχνολογικό και οικονοµικό δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου από την εφαρµογή των µέτρων του 2ου Εθνικού Προγράµµατος 
για τις Κλιµατικές Αλλαγές (kt CO2 eq) 

Τεχνολογικό δυναµικό Οικονοµικό δυναµικό 
Μέτρα µείωσης των εκποµπών 

2005 2010 2005 2010 

Προώθηση φυσικού αερίου 3191 3925 1787 2198 
Λειτουργία µονάδων ΦΑ στη βάση 3065 3350 1716 1876 

Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στη βιοµηχανία 126 337 71 189 

Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στον οικιακό/τριτογενή τοµέα 0 237 0 133 

Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στις µεταφορές 0 2 0 1 

Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 1489 6359 834 3561 
Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 770 4027 431 2255 

Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στη βιοµηχανία 343 385 192 216 

Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στον οικιακό/τριτογενή τοµέα 376 1628 210 912 

Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στις µεταφορές 0 319 0 178 

Λοιπά µέτρα στη βιοµηχανία 234 238 131 133 
Λοιπά µέτρα στον οικιακό/τριτογενή τοµέα 874 2250 489 1260 
Λοιπά µέτρα στις µεταφορές 188 595 105 333 
Γεωργικός τοµέας 49 92 34 64 
Απορρίµµατα 37 98 26 69 
Βιοµηχανικές διεργασίες 0 4651 0 4651 

ΣΥΝΟΛΟ 6061 18208 3406 12270 

 
Πίνακας 2-3:  Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το ΣΑΕ και το 

σενάριο συνδυασµένης υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων που 
περιλαµβάνονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα (σε kt CO2eq) 

1990 1995 2000 2005 2010 

Τοµέας 
Ιστορικά 
στοιχείαα 

Ιστορικά 
στοιχείαα 

Ιστορικά 
στοιχείαα ΣΑΕβ Μέτρα ΣΑΕβ Μέτρα 

Ενεργειακός τοµέας 80789 84386 101062 107787 104441 116890 109404 
Βιοµηχανικές διεργασίες 9591 11725 12874 13667 13667 15899 11248 
∆ιαλύτες 177 156 169 173 173 177 177 
Γεωργία 10448 9737 10227 9736 9702 9668 9604 
∆άση 1391 -307 4138 2030 2030 2030 2030 
Απορρίµµατα 3749 4422 5319 4042 4016 2542 2473 
Σύνολο 106145 110119 133789 137435 134029 147206 134936 
Μεταβολή ως προς το έτος 
βάσης (=100) 

97.9 101.6 123.4 126.8 123.6 135.8 124.5 

α Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα για τα έτη 1990, 1995 και 2000 αποτελούν τα αποτελέσµατα της Απογραφής 
Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου όπως αυτά παρουσιάζονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές. Τα 
αποτελέσµατα αυτά έχουν µερικώς αναθεωρηθεί στις Απογραφές Εκποµπών που δηµοσιεύθηκαν µετά την έκδοση του Εθνικού 
Προγράµµατος.   

β Το ΣΑΕ που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2-3 διαµορφώθηκε στο πλαίσιο του 2ου Εθνικού Προγράµµατος (2002) και 
αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε προκειµένου αφενός να ενηµερωθεί ως προς νεότερα (µετά το 2002) 
δεδοµένα εισόδου και αφετέρου να λάβει υπόψη του τυχόν εξελίξεις σε διάφορους τοµείς που δροµολογήθηκαν µετά το 2002. Το 
πλέον πρόσφατο ΣΑΕ παρουσιάζεται στην Παράγραφο 2.3 παρακάτω. 
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2.2.2 Άλλες εθνικές πολιτικές και µέτρα 

Οι βασικοί άξονες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής έχουν ληφθεί υπόψη τόσο κατά την 
εκπόνηση του Εθνικού Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή 2000-2010 (Παράγραφος 2.2.1), 
όσο και στο επικαιροποιηµένο ΣΑΕ (Παράγραφος 2.3) που διαµορφώθηκε στο πλαίσιο του 
ΕΣΚ∆Ε. Επιπρόσθετα, σε σχέση µε τους ενεργειακούς τοµείς που δεν εµπίπτουν στην Οδηγία για 
την Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (οικιακός, µεταφορές), στην Παράγραφο 2.6 συνοψίζονται 
οι βασικοί άξονες πολιτικής (εξοικονόµηση ενέργειας, κλπ.) και δίνεται µια εκτίµηση των 
µειώσεων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που µπορούν να επιτευχθούν. 

 

2.2.3 Κοινοτικές πολιτικές και µέτρα  

Κατ’ εφαρµογήν και του κριτηρίου 4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας, για τη διαµόρφωση 
του ΕΣΚ∆Ε εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπόψη µια σειρά από κοινοτικές πολιτικές και µέτρα, οι 
οποίες επηρεάζουν – άλλες σε µικρότερο και άλλες σε µεγαλύτερο βαθµό - την εξέλιξη των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και κατ’ επέκταση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων 
εκποµπών. Οι πλέον σηµαντικές εξ’ αυτών για την εξέλιξη των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 
στην Ελλάδα και ο τρόπος µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση του ΕΣΚ∆Ε 
έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Οδηγία 1996/92/EK σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η εφαρµογή της Οδηγίας αναµένεται να διαφοροποιήσει το µίγµα καυσίµων και 
ενεργειακών πόρων που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα 
συµβάλλοντας στην περαιτέρω αξιοποίηση του φυσικού αερίου και των ανανεώσιµων 
ενεργειακών πόρων. Στο πλαίσιο του ΣΑΕ που διαµορφώθηκε θεωρήθηκε  ότι όλες οι νέες 
µονάδες που θα εγκατασταθούν στο Ελληνικό διασυνδεδεµένο σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής 
θα χρησιµοποιούν είτε φυσικό αέριο (κυρίως µονάδες συνδυασµένου κύκλου) είτε θα 
σχετίζονται µε εφαρµογές ΑΠΕ. 

• 

Οδηγία 1996/61/ΕΚ για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Στο ΣΑΕ που 
διαµορφώθηκε και ειδικότερα όσον αφορά στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τον 
ενεργειακό τοµέα, ενσωµατώνονται µια σειρά από παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών σε συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται µειώσεις εκποµπών µέσω της χρήσης αποδοτικότερων 
τεχνολογιών, «καθαρότερων» καυσίµων, κλπ. 

• 

Οδηγία 1999/31/EΚ για την υγειονοµική ταφή απορριµµάτων. Η Οδηγία αυτή λαµβάνεται 
υπόψη στη διαµόρφωση του ΣΑΕ και ειδικότερα όσον αφορά στην εξέλιξη των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου από τον τοµέα των στερεών αποβλήτων, όπου επιπλέον για το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Οδηγίας συνυπολογίζεται και η δυνατότητα χρήσης 4ετούς 
περιόδου χάρητος για την επίτευξη της µείωσης της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων που 
οδηγούνται προς ταφή2. Έτσι, οι ποσοτικοί στόχοι µείωσης των βιοαποδοµήσιµων προς ταφή 

• 

                                                 
2  Η Ελλάδα µπορεί να κάνει χρήση της 4ετούς περιόδου χάρητος που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας, καθώς το 1995 το 

ποσοστό των βιοαποδοµήσιµων που οδηγούνταν σε χώρους υγειονοµικής ταφής ξεπερνούσε το 80% της συνολικής ποσότητας 
των παραγόµενων αστικών απορριµµάτων. 
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επιτυγχάνονται τα έτη 2010, 2013 και 2020 (αντί των 2006, 2009 και 2016 που καθορίζεται 
στις γενικές περιπτώσεις εφαρµογής της Οδηγίας). 

Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προώθηση της αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ΣΑΕ που διαµορφώθηκε και ειδικότερα όσον 
αφορά στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τον ενεργειακό τοµέα, υιοθετείται 
σηµαντική διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και θεωρείται η συνέχιση των 
υφιστάµενων υποστηρικτικών πολιτικών προώθησής τους (Ν. 2244/1995, αναπτυξιακός 
νόµος, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται σηµαντικές µειώσεις εκποµπών από τον 
περιορισµό λειτουργίας θερµικών µονάδων. Εντούτοις, δεδοµένων των καθυστερήσεων που 
έχουν σηµειωθεί στην κατασκευή των σχετικών υποδοµών (ενίσχυση δικτύων, κλπ.) αλλά και 
των υψηλών ρυθµών αύξησης της ζήτησης ηλεκτρισµού στη χώρα, εκτιµάται ότι ο στόχος που 
τίθεται για την Ελλάδα το 2010 (20,1% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ) δεν θα καταστεί 
δυνατό να επιτευχθεί στο ΣΑΕ στον χρονικό ορίζοντα του 2010.   

• 

Οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους 
ατµοσφαιρικούς ρύπους. Η εν λόγω Οδηγία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη διαµόρφωση του ΣΑΕ, 
ειδικά όσον αφορά στις εκποµπές SO2 και ΝΟx. Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη/εξέλιξη του 
ενεργειακού συστήµατος στο χρονικό ορίζοντα του 2010 θεωρήθηκε έτσι ώστε οι συνολικές 
εκποµπές των εν λόγω ρύπων να µην υπερβαίνουν ή να είναι πολύ κοντά στα εθνικά όρια που 
θεσπίζονται µε την Οδηγία. 

• 

Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων. Στο διαµορφωθέν ΣΑΕ 
λαµβάνεται υπόψη η βελτιωµένη ενεργειακή συµπεριφορά των νέων κτιρίων, καθώς και 
βελτιώσεις σε µια σειρά υφιστάµενων κτιρίων.  

• 

Οδηγία 2003/17/ΕΚ για την ποιότητα βενζινών και πετρελαίου. Στο διαµορφωθέν ΣΑΕ έχουν 
ληφθεί υπόψη οι πρόσθετες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που οφείλονται είτε στη λειτουργία 
νέων µονάδων ή και σε αυξηµένη  λειτουργία υφιστάµενων µονάδων στα Ελληνικά 
διυλιστήρια λόγω της συµµόρφωσης µε την υποχρέωση παραγωγής καυσίµων πολύ χαµηλής 
περιεκτικότητας σε θείο.  

• 

Οδηγία 2003/30/ΕΚ για την προώθηση των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων 
ενεργειακών πόρων στον τοµέα των µεταφορών. Στον τοµέα των µεταφορών, το ΣΑΕ δεν 
ενσωµατώνει τη διείσδυση των βιοκαυσίµων για την περίοδο 2005-2007, κυρίως λόγω των 
αβεβαιοτήτων που υπήρχαν µέχρι πρόσφατα σχετικά µε την οργάνωση της παραγωγής και της 
διαθεσιµότητάς τους στο ελληνικό ενεργειακό σύστηµα. Εντούτοις, στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα 
για την Κλιµατική Αλλαγή υπάρχει σχετικό µέτρο, που στο χρονικό ορίζονται του 2010 
αναµένεται να αποδώσει µειώσεις εκποµπών της τάξης των 178 kt CO2eq / έτος. Οι µειώσεις 
εκποµπών από τη χρήση βιοκαυσίµων στον τοµέα των µεταφορών έχουν ληφθεί υπόψη κατά 
τη διαµόρφωση της διαδροµής προς την επίτευξη του στόχου του Κιότο που έγινε στο πλαίσιο 
του ΕΣΚ∆Ε (βλ. παράγραφο 2.4 παρακάτω). 

• 

Εθελοντική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αυτοκινητοβιοµηχανιών 
(ACEA, KAMA, JAMA) σχετικά µε τη διείσδυση στην αγορά αυτοκινήτων µε χαµηλότερες 
εκποµπές. Η εθελοντική αυτή συµφωνία έχει ενσωµατωθεί στο ΣΑΕ των εκποµπών από τον 
τοµέα των µεταφορών.  

• 
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2.3 Πρόβλεψη εξέλιξης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου – 
Επικαιροποιηµένο Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης (ΣΑΕ) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προκειµένου ο προσδιορισµός της συνολικής ποσότητας 
δικαιωµάτων εκποµπών να βασισθεί στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που θα απεικονίζουν µε 
τον κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο τις τάσεις εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
στους διαφόρους κλάδους, οι προβλέψεις εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που 
περιλαµβάνονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές επικαιροποιήθηκαν, 
ενσωµατώνοντας τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις / στοιχεία. Η επικαιροποίηση αυτή κρίθηκε 
απαραίτητη δεδοµένου ότι το Εθνικό Πρόγραµµα (εποµένως και οι συµπεριλαµβανόµενες σε αυτό 
προβλέψεις) εκπονήθηκε στις αρχές του 2002, ενώ έκτοτε πρόσθετα στοιχεία είναι διαθέσιµα 
σχετικά µε την εξέλιξη των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα, τα αποτελέσµατα 
εφαρµογής διαφόρων πολιτικών και µέτρων που επηρεάζουν τις εκποµπές, τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας αλλά και συγκεκριµένων κλάδων ενδιαφέροντος, κλπ. Στις 
επόµενες παραγράφους δίνονται πληροφορίες σχετικά µε βασικές παραδοχές και εκτιµήσεις 
στοιχείων που επηρεάζουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και παρουσιάζονται συνοπτικά 
τα επικαιροποιηµένα αποτελέσµατα των προβλέψεων για την Ελλάδα από το σύνολο των τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας. 

Σηµειώνεται ότι για την πρόβλεψη της εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον 
ενεργειακό τοµέα χρησιµοποιήθηκε το υπολογιστικό εργαλείο ENPEP (ENergy and Power 
Evaluation Program), ενώ στους µη-ενεργειακούς τοµείς οι υπολογισµοί βασίσθηκαν σε 
προσαρµοσµένα µοντέλα τάσης, τα οποία υπολογίζουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µε 
βάση την εξέλιξη των δεδοµένων δραστηριότητας, κατάλληλους συντελεστές εκποµπής και 
συγκεκριµένες παραδοχές ανά τοµέα και µε εφαρµογή µεθοδολογίας υπολογισµού ανά τοµέα / 
αέριο αντίστοιχης αυτής που εφαρµόζεται στην ετήσια Απογραφή Εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου. 

2.3.1 Βασικές παραδοχές 

Στην Παράγραφο αυτή συνοψίζονται οι βασικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τη διαµόρφωση 
του Σεναρίου Αναµενόµενης Εξέλιξης (ΣΑΕ) των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην 
Ελλάδα για την χρονική περίοδο έως το 2020. 

Γενικά 

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού που έγινε 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το 2001, ο πληθυσµός της Ελλάδας παρουσίασε αύξηση µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,67% κατά το χρονικό διάστηµα 1991-2001, ενώ ο µέσος 
ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού για την περίοδο 2000-2020 εκτιµάται σε 0,4% περίπου 
(Πίνακας 2-4). Ο ρυθµός αυτός είναι µεγαλύτερος την περίοδο 2000-2005 (περίπου 0,6%) κυρίως 
ως αποτέλεσµα της ένταξης στην ελληνική κοινωνία σηµαντικού αριθµού µεταναστών ενώ 
εκτιµάται ότι θα µειωθεί µετά το 2010. Για το χρονικό διάστηµα 2000-2020, το µέσο µέγεθος 
νοικοκυριού (εκφρασµένο σε αριθµό ατόµων ανά νοικοκυριό) εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 
περίπου 0,8% ετησίως αντανακλώντας τόσο τη γήρανση του πληθυσµού όσο και τα νέα πρότυπα 
ζωής που σταδιακά υιοθετούνται. Συνεπώς, ο συνολικός αριθµός των νοικοκυριών για το χρονικό 
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διάστηµα 1990-2020 παρουσιάζει µια συνολική αύξηση κατά 43,8%, φτάνοντας τα 4.574.104 
νοικοκυριά το 2020.  

Μακροοικονοµικά µεγέθη: Η εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας ενός συστήµατος εξαρτάται σε 
σηµαντικό βαθµό από την αναπτυξιακή πορεία των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που 
καλύπτει, αλλά και από τον τρόπο που η ανάπτυξη αυτή διαχέεται στον πληθυσµό και τις 
συνεπαγόµενες επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσής του. Έτσι, στο πλαίσιο του ΣΑΕ θεωρείται ότι 
το πρόγραµµα σύγκλισης της Ελληνικής οικονοµίας µε τα µέσα Ευρωπαϊκά επίπεδα θα συνεχισθεί 
καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο, διατηρώντας σταθερά υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθµούς σε 
σχέση µε τους κοινοτικούς µέσους όρους. Συγκεκριµένα, θεωρείται ότι το ΑΕΠ θα αυξάνει το 
χρονικό διάστηµα 2000-2006 µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης περίπου 3,8% (σύµφωνα µε 
πρόσφατες εκτιµήσεις του ΥΠΕΘΟ), ενώ για το χρονικό διάστηµα 2006-2010 ο ρυθµός αυτός 
µειώνεται στο 3,4%. Για τη χρονική περίοδο µετά το 2010, ο ετήσιος ρυθµός οικονοµικής 
ανάπτυξης προβλέπεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 3%. Όσον αφορά στη διάρθρωση της 
Ελληνικής οικονοµίας, οι παραδοχές σχετικά µε την ανάπτυξη του πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-4.  

Ενεργειακός τοµέας 

Κλιµατολογικές συνθήκες: Έχει υιοθετηθεί η παραδοχή ότι οι µελλοντικές κλιµατολογικές 
συνθήκες θα προσοµοιάζουν µε αυτές της περιόδου 1995 - 2000. Η υπόθεση ότι οι κλιµατολογικές 
συνθήκες θα είναι πλησιέστερα προς τον ιστορικό µέσο όρο θα αγνοούσε το γεγονός της 
αξιοσηµείωτης αύξησης της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας κατά την τελευταία δεκαετία, και κατά 
συνέπεια θα οδηγούσε σε µία αδικαιολόγητα απότοµη αύξηση της ζήτησης ενέργειας για 
θέρµανση χώρων µετά το 2000 ενώ πιθανά θα υποεκτιµούσε τη ζήτηση ενέργειας για κλιµατισµό. 
Σε περίπτωση που οι κλιµατολογικές συνθήκες στο µέλλον κινηθούν προς τον ιστορικό µέσο, τότε 
η κατανάλωση ενέργειας (πρωτογενής και τελική) θα είναι διαφορετική αυτής που προκύπτει από 
την παρούσα πρόβλεψη. 

Τιµές / Φορολογία καυσίµων: Οι διακυµάνσεις των διεθνών τιµών καυσίµων που υιοθετήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτής της µελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-4. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι τα βασικά 
χαρακτηριστικά της υφιστάµενης φορολογικής πολιτικής για τα καύσιµα δεν πρόκειται να 
µεταβληθούν και δεν θα υπάρξει επιβολή φόρου άνθρακα στις τιµές των καυσίµων κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου.  

Σε σχέση µε τις παραπάνω παραδοχές, επισηµαίνεται ότι αυτές δεν παρουσιάζουν σηµαντικές 
διαφορές µε τις αντίστοιχες παραδοχές σε µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 
εξέλιξη των ενεργειακών συστηµάτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ενέργειας στους διάφορους 
τοµείς κατανάλωσης του Ελληνικού ενεργειακού συστήµατος ως προς τις διεθνείς τιµές 
πετρελαίου / φυσικού αερίου είναι µικρή, και εποµένως δεν αναµένονται παρά σχετικά µικρές 
διαφοροποιήσεις στις συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ακόµη και από σηµαντικές 
βραχυχρόνιες διακυµάνσεις  στις τιµές των εν λόγω καυσίµων (σε κάθε περίπτωση αύξηση των 
τιµών πετρελαίου συνεπάγεται µείωση της κατανάλωσής του αλλά και συνήθως αύξηση του 
µεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας, που επηρεάζεται σε λιγότερο βαθµό από τις εν λόγω 
διακυµάνσεις δεδοµένου ότι η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο 
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λιγνίτη). Αντίθετα, οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µεταβάλλονται σηµαντικά 
στην περίπτωση που οι διακυµάνσεις των τιµών οδηγούν σε µεταβολή της σχέσης οικονοµικότητας 
µεταξύ πετρελαίου / φυσικού αερίου και στερεών καυσίµων (π.χ. µε την επιβολή περιβαλλοντικού 
φόρου).  

 

Πίνακας 2-4:  Βασικές παραδοχές που υιοθετούνται στο ΣΑΕ. 

 Ιστορικά δεδοµένα Προβλέψεις 

 1990 1995 2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Πληθυσµός (εκατ.) 10.2 10.5 10.9 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 
Μέσο µέγεθος νοικοκυριού 
(κάτοικοι/νοικοκυριό) 3.2 3.1 3.0 -0.7% -0.8% -0.8% -0.8% 

ΑΕΠ (δις. € 1995) 75.1 79.9 94.6 3.9% 3.4% 3.0% 2.9% 
Προστιθέµενη αξία (δισ. € 
1995)         

Πρωτογενής τοµέας 6.08 7..28 7.30 2.0% 0.7% 

Βιοµηχανία 15.3 14.8 17.0 2.7% 1.8% 

∆ηµόσιες  υπηρεσίες 14.9 15.6 17.2 2.3% 1.8% 

Ιδιωτικές υπηρεσίες 31.3 34.5 43.2 5.0% 4.0% 

∆ιεθνείς τιµές καυσίµων        

Άνθρακας ($2000/t) 63.1 50.0 35.1 38..4 

Αργό πετρέλαιο ($2000/bbl) 27.3 21.2 28.1 -4.8% 0.0% 1.8% 1.7% 

Φυσικό αέριο ($2000/toe) 146.6 113.8 110.9 -4.8% 0.0% 1.8% 1.7% 

Μεταφορική δραστηριότητα        

Επιβατοχιλιόµετρα (δισ. p-km) 84 101 118 3.2% 3.0% 2.7% 2.3% 

Τονοχιλιόµετρα (δισ. t-km) 18 23 26 3.1% 2.9% 2.4% 2.1% 

 

Επιτόκιο προεξόφλησης: Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης για την αξιολόγηση των 
εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών, διαφοροποιείται στη βάση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των αποφασιζόντων που δραστηριοποιούνται στους υπό θεώρηση ενεργειακούς 
τοµείς. Συγκεκριµένα, στον οικιακό τοµέα οι καταναλωτές συνήθως προτιµούν επενδύσεις µε 
µικρή περίοδο αποπληρωµής και γι’ αυτό υιοθετήθηκε επιτόκιο προεξόφλησης σηµαντικά 
υψηλότερο του προσδοκώµενου στην τραπεζική αγορά, της τάξης του 14%. Από την άλλη, οι 
βιοµηχανίες, εταιρείες κοινής ωφέλειας, διυλιστήρια, κλπ., σχεδιάζουν συνήθως την επενδυτική 
τους πολιτική σε µακροπρόθεσµη βάση και γι’ αυτό ένα επιτόκιο προεξόφλησης της τάξης του 6% 
θεωρήθηκε το πλέον κατάλληλο. Τέλος, στον τριτογενή τοµέα που κατά τεκµήριο 
δραστηριοποιούνται µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις, υιοθετήθηκε ένα ενδιάµεσο επιτόκιο 
προεξόφλησης ίσο µε 9%. 

Βιοµηχανικές διεργασίες 

Η πρόβλεψη των εκποµπών από τον τοµέα των βιοµηχανικών διεργασιών βασίστηκε: (α) στην 
ανάλυση των στατιστικών στοιχείων δραστηριότητας των διαφόρων κλάδων και (β) στη χρήση 
των συντελεστών εκποµπής που παρουσιάστηκαν στην τελευταία εθνική απογραφή εκποµπών/ 
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απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν µε βάση τα απογραφικά 
δελτία που συµπλήρωσαν οι µονάδες στο πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε, καθώς στο ΣΑΕ δεν έχουν 
ενσωµατωθεί τεχνολογικές βελτιώσεις, 

Οι ειδικότερες παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-5. 

Πίνακας 2-5: Παραδοχές για την πρόβλεψη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον 
τοµέα Βιοµηχανικές διεργασίες3.  

Παραγωγή τσιµέντου 
Η παραγωγή κλίνκερ µεταβάλλεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,4% για την 
περίοδο 2000 – 2020 και διατηρείται ο υψηλός βαθµός αξιοποίησης της δυναµικότητας των 
µονάδων  

Παραγωγή ασβέστη Η κατανάλωση ανθρακικού ασβεστίου για την παραγωγή ασβέστη µεταβάλλεται µε ένα µέσο 
ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,5% για την περίοδο 2000 – 2020   

Παραγωγή γυαλιού Η παραγωγή γυαλιού µεταβάλλεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,8% για την 
περίοδο 2000 – 2020 

Χρήση ανθρακικού ασβεστίου 
Η χρήση ανθρακικού ασβεστίου κατά την παραγωγή αλουµινίου, σιδήρου & χάλυβα και 
κεραµικών µεταβάλλεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,7% για την περίοδο 2000 – 
2020   

Σίδηρος – Χάλυβας Η παραγωγή χάλυβα µεταβάλλεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 4,6% για την 
περίοδο 2000 – 2020 λόγω των επεκτάσεων που πραγµατοποιήθηκαν µετά το 2000 

Παραγωγή αλουµινίου Η παραγωγή αλουµινίου διατηρείται σταθερή στα επίπεδα της περιόδου 2000 - 2003 

Χηµική βιοµηχανία Η παραγωγή HCFC-22 διατηρείται σταθερή, ενώ η παραγωγή αµµωνίας και νιτρικού οξέος 
µειώνεται σηµαντικά 

Κατανάλωση F-gases 
Η φαινόµενη4 κατανάλωση κλιµατιστικών αυτοκινήτων και ψυγείων στον οικιακό τοµέα 
αναµένεται να αυξάνει κατά 2,5% ετησίως την περίοδο 2000 – 2020, ενώ ο ρυθµός αύξησης 
των κλιµατιστικών µονάδων προβλέπεται ότι θα είναι 4,5 % ετησίως 

 

Γεωργία 

Ως βασικές προσδιοριστικές παράµετροι της εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από 
τον τοµέα αυτόν  έχουν θεωρηθεί η έκταση των γεωργικών καλλιεργειών, το ζωικό κεφάλαιο και η 
χρήση αζωτούχων λιπασµάτων. Για την πρόβλεψη της εξέλιξης των παραµέτρων αυτών 
αξιολογήθηκαν οι τάσεις εξέλιξής τους κατά την τελευταία δεκαετία. Ειδικότερα, εκτιµήθηκε 
µικρή µείωση της έκτασης των γεωργικών καλλιεργειών µε ταυτόχρονη βελτίωση του δείκτη 
απόδοσης, µικρή αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, και µείωση της χρήσης συνθετικών αζωτούχων 
λιπασµάτων. 

Απόβλητα 

Η πρόβλεψη των εκποµπών από τον τοµέα αυτόν βασίζεται (α) στην πληθυσµιακή εξέλιξη, (β) 
στην ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά τύπο γεωγραφικής περιοχής (αστική, ηµιαστική, 
αγροτική), η οποία θεωρήθηκε ότι ακολουθεί σε κάθε περιοχή την τάση της τελευταίας δεκαετίας, 
(γ) στην εφαρµογή της Οδηγίας 1999/31/EΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την υγειονοµική 
ταφή απορριµµάτων, µε χρήση της 4ετίας χάρητος όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της 
Οδηγίας για τα βιοαποδοµήσιµα (βλ. και παράγραφο 2.2.3 παραπάνω), που έχει ως αποτέλεσµα οι 
ποσοτικοί στόχοι της Οδηγίας να επιτυγχάνονται τα έτη 2010, 2013 και 2020 (αντί των 2006, 2009 
και 2016 που καθορίζεται για τις γενικές περιπτώσεις εφαρµογής της Οδηγίας), (δ) στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής των προγραµµατισµένων νέων χώρων υγειονοµικής ταφής και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο του 

                                                 
3  Στην Ετήσια Απογραφή Εκποµπών / Απορροφήσεων η παραγωγή σιδηροκραµάτων απογράφεται στην Ενέργεια. 
4  Φαινόµενη κατανάλωση = Εγχώρια παραγωγή + Εισαγωγές - Εξαγωγές 
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ΥΠΕΧΩ∆Ε και (ε) στην εξέλιξη της βιοµηχανικής παραγωγής (που συνδέεται άµεσα µε την 
παραγωγή βιοµηχανικών αποβλήτων). 

2.3.2 Πρόβλεψη εξέλιξης του ενεργειακού συστήµατος 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ενεργειακού µοντέλου ENPEP που χρησιµοποιήθηκε στο 
πλαίσιο διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε για την πρόβλεψη των εξελίξεων στον ενεργεικό τοµέα της 
χώρας και των συνεπαγόµενων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, η συνολική ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας στην Ελλάδα αναµένεται ότι θα αυξάνει µακροπρόθεσµα συνεχώς (από 23,9 Μtoe το 
1995 σε 34,9 Μtoe το 2010 και σε 41,4 Mtoe το 2020), µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης γύρω 
στο 2,2% (Πίνακας 2-6). Τα υγρά καύσιµα καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης 
πρωτογενούς ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, η συµµετοχή τους µειώνεται από 60% το 1995 σε 54% το 
2010 και σε 53% το 2020. Η κατανάλωση στερεών καυσίµων παρουσιάζει µια συνολική αύξηση 
της τάξης του 14%  για το χρονικό διάστηµα 1995-2020, ενώ η συµµετοχή τους πέφτει από 35% το 
1995 (περίπου 8,4 Μtoe) σε 23% το 2020 (περίπου 9,5 Μtoe). Προβλέπεται επίσης ότι το φυσικό 
αέριο θα καλύψει ένα σηµαντικό µέρος της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, το οποίο υπολογίζεται 
σε 14,6% για το 2010 και σε 19,6% το 2020, έχοντας ως αποτέλεσµα τη σχετική µείωση της 
συνεισφοράς στερεών και υγρών καυσίµων. Τέλος, η συνεισφορά των ΑΠΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων υδροηλεκτρικών, στη συνολική ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας για ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο µειώνεται από 4,8% το 1995 (1,15 Μtoe) σε 
4,3% το 2010 και 4,2% το 2020 (1,5 Μtoe και 1,72 Μtoe αντίστοιχα). Σε απόλυτες τιµές, η 
αξιοποίησή τους αυξάνει κατά 50% από το 1995 µέχρι το 2020. Το χαµηλό µερίδιο των ΑΠΕ στην 
κατανάλωση  πρωτογενούς ενέργειας, παρά την ενσωµάτωση σχετικών επενδύσεων στο ΣΑΕ (οι 
οποίες αφορούν κυρίως σε αιολικά πάρκα), οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση της 
κατανάλωσης βιοµάζας για θέρµανση χώρων στον οικιακό τοµέα, ως αποτέλεσµα της βελτίωσης 
του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού.  

Το ΣΑΕ προβλέπει µια σηµαντική βελτίωση της ενεργειακής έντασης του συστήµατος, η οποία 
µειώνεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,1% καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου. Ακόµη, η κατά κεφαλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, συνεχίζει να αυξάνει κατά 
την εξεταζόµενη χρονική περίοδο µε χαµηλότερο όµως µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης για την 
περίοδο 2000 – 2020 σε σχέση µε αυτόν της περιόδου 1995 – 2000 (1,5% και 2,8% αντίστοιχα). 

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται ότι θα αυξηθεί µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 
της τάξης του 3% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000 – 2010, ενώ ο ρυθµός αυτός πέφτει στο 
2,5% κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας.  
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Πίνακας 2-6: Συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα (ktoe). 

 
Ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (ktoe) Eτήσιος ρυθµός ανάπτυξης 

(%) 
 1995 2000 2005 2010 2015 2020 95/00 00/10 10/20 

Στερεά καύσιµα 8374 9131 9260 9336 9383 9533 1.7% 0.2% 0.2%

Υγρά καύσιµα 14238 16192 17405 18940 20327 21950 2.6% 1.6% 1.5%

ΑΠΕ 1152 1299 1413 1502 1556 1722 2.4% 1.5% 1.4%
Φυσικό αέριο 58 1710 3028 5094 6622 8096 96.7% 11.5% 4.7%

Ηλεκτρισµός 69 -1 150 -1 100 100 -141.5% -1.9%

Σύνολο 23891 28331 31256 34871 37990 41402 3.5% 2.1% 1.7%
Ενεργειακή ένταση  
(ktoe/εκατ. Euro 1995) 

0.30 0.30 0.27 0.26 0.24 0.23 0.0% -1.5% -1.2%

Ανά κάτοικο κατανάλωση 
ενέργειας  (toe/cap) 

2.27 2.61 2.79 3.05 3.27 3.52 2.8% 1.6% 1.5%

 

Η εγκατεστηµένη ισχύς του συστήµατος, αυξάνει κατά περίπου 9,2 GW την περίοδο 1995-2020. Η 
χρήση των λιγνιτικών και πετρελαϊκών σταθµών, δεν αλλάζει σηµαντικά κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, µόνο µία καινούρια λιγνιτική µονάδα εγκαθίσταται στο σύστηµα µετά 
το έτος 2000 (η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί στη Φλώρινα), ενώ µερικοί νέοι πετρελαϊκοί σταθµοί 
εγκαθίστανται την ίδια χρονική περίοδο στα αυτόνοµα συστήµατα των νησιών. Στο σηµείο αυτό 
βέβαια, εν όψει της σηµασίας του λιγνίτη για την ασφάλεια της ενεργειακής κάλυψης της χώρας, 
θα πρέπει να σηµειωθεί η δυνατότητα ένταξης στο σύστηµα νέων σύγχρονων λιγιντικών µονάδων 
υψηλού βαθµού απόδοσης, προς αντικατάσταση παλαιωµένων σταθµών. Ένας τέτοιος σχεδιασµός 
θα µπορούσε να συµπεριλάβει την κατασκευή τουλάχιστον µίας λιγνητικής µονάδας µέχρι το 
2012. Μια τέτοια εξέλιξη δεν έχει συµπεριληφθεί στο παρόν ΣΑΕ.  

Οι αυξηµένες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και ισχύ καλύπτονται κυρίως µε την εγκατάσταση 
νέων µονάδων συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο. Η συνολικά εγκατεστηµένη ισχύς 
των µονάδων της κατηγορίας αυτής αυξάνει περίπου 5 φορές κατά την περίοδο 2000 – 2020 για να 
φτάσει τα 5,8 GW (31% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος) το 2020. Αυτή η µάλλον 
εντυπωσιακή αύξηση, οφείλεται κατά κύριο λόγο στα σηµαντικά οικονοµικά και τεχνικά 
πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η εν λόγω τεχνολογία. Ακόµη, αναµένεται σηµαντική αύξηση της 
εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Παρά το γεγονός ότι η 
εγκατεστηµένη ισχύς των µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων αυξάνει ελαφρά κατά τη διάρκεια 
της αναφερόµενης περιόδου, περίπου 1,6 GW αιολικών πάρκων αναµένεται να εγκατασταθούν σαν 
αποτέλεσµα του πλούσιου αιολικού δυναµικού στην Ελλάδα και των πολιτικών υποστήριξης που 
εφαρµόζονται από την Ελληνική κυβέρνηση. 

Σε σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι µονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν περίπου 
το 28% της συνολικής καθαρής παραγωγής ηλεκτρισµού το 2010 (1,6 Μtoe), ενώ το ποσοστό αυτό 
φτάνει στο 36% (2,6 Μtoe) το 2020. Αυτή η σηµαντική διείσδυση του φυσικού αερίου στο 
Ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα περιορίζει τη σχετική συµµετοχή των λιγνιτικών µονάδων από 67% 
το έτος 1995 σε 47% το 2010 και σε 38% το 2020. Ωστόσο, σε απόλυτες τιµές, η παραγόµενη από 
λιγνιτικούς σταθµούς ηλεκτρική ενέργεια αυξάνει κατά 5,1% κατά την περίοδο 2000 - 2020. 
Αντίστοιχα, το µερίδιο του παραγόµενου ηλεκτρισµού από πετρελαϊκούς σταθµούς µειώνεται σε 
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13% το 2010 (755 ktoe) και σε 12,6% το 2020 (911 ktoe), ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών) αυξάνει από 9,7% το 1995 σε 11% το 
2010 (634 ktoe) και σε 10,7% το 2020 (773 ktoe).  

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αυξάνει συνεχώς καθ’ όλη την περίοδο µελέτης 
(από 16,1 Μtoe το 1995 σε 24,8 Μtoe το 2010 και σε 29,7 Mtoe το 2020), µε ένα µέσο ετήσιο 
ρυθµό αύξησης της τάξης του 2,5% (Πίνακας 2-6). Τα υγρά καύσιµα έχουν το υψηλότερο µερίδιο 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας, παρουσιάζοντας ωστόσο µια µικρή µείωση του µεριδίου τους 
από 70% το 1995 σε 65% το 2010 και σε 63% το 2020. Η συνεισφορά του ηλεκτρισµού στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας αυξάνει από 19% το 1995 (3,1 Μtoe) σε 20,9% το 2010 (5,2 Μtoe) 
και σε 22,3% το 2020 (6,6 Μtoe). Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το 6,5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2010 (1,6 Μtoe), ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 7,9% το 2020 (2,4 
Μtoe). Όπως είναι φανερό, η διείσδυση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της σχετικής 
συνεισφοράς των υγρών καυσίµων και τον περιορισµό του ρυθµού αύξησης του ηλεκτρισµού. Το 
µερίδιο των ΑΠΕ µειώνεται από 5,1% το 1995 σε 3,4% το 2010 και σε 3,2% το 2020. Η µείωση 
του µεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας, παρά τη διείσδυση ηλιακών 
συστηµάτων, οφείλεται κυρίως στη µείωση της κατανάλωσης βιοµάζας στον οικιακό τοµέα. 

Πίνακας 2-7: Εξέλιξη τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα ανά καύσιµο (ktoe). 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Στερεά καύσιµα 972 818 810 768 777 816

Υγρά καύσιµα 11225 13711 14962 16197 17347 18655

Ηλεκτρισµός 3063 3840 4498 5178 5881 6614

Θερµική ενέργεια 0 55 87 199 316 331

ΑΠΕ 825 909 871 855 867 936

Φυσικό αέριο 43 349 982 1603 2067 2356

Σύνολο 16128 19682 22210 24799 27254 29707

 

2.3.3 Αποτελέσµατα πρόβλεψης εκποµπών 

Τα συνολικά αποτελέσµατα της πρόβλεψης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου για την 
περίοδο 2000-2020 στο ΣΑΕ παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-8 (ανά τοµέα) και 2-9 (ανά αέριο).  

Σε σχέση µε το ποσοστό αύξησης των συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο ΣΑΕ σε 
σύγκριση µε το έτος βάσης, διευκρινίζεται ότι, όπως  αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 2.1 
παραπάνω, κατά τον υπολογισµό των εκποµπών του έτους βάσης δεν έχουν συνυπολογιστεί οι 
εκποµπές/απορροφήσεις από τον τοµέα Αλλαγές Χρήσεων και ∆ασοπονία, καθώς το 1990 ο τοµέας 
αποτελούσε «καθαρή» (net) καταβόθρα εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Επιπλέον, στα εθνικά 
σύνολα δεν συνυπολογίζεται η συνεισφορά του τοµέα αυτού (ο οποίος αποτελεί καταβόθρα 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1990 – 2020), καθώς 
σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο: 

Προσµετρώνται οι εκποµπές/απορροφήσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες που (α) 
οδηγούν σε αλλαγές χρήσεων γης λόγω δάσωσης (forestation), αναδάσωσης (reforestation) 
και αποδάσωσης (deforestation) (β) πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1990 και (γ) έχουν 

• 
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υπολογιστεί µε επαληθεύσιµες µεθοδολογίες (Άρθρο 3, Παράγραφος 3). Ωστόσο, τα 
διαθέσιµα στοιχεία για τις χρήσεις γης στην Ελλάδα, δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, την 
πρόβλεψη των σχετικών εκποµπών/απορροφήσεων. 

Ένα Συµβαλλόµενο Μέρος που ανήκει στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης και έχει κυρώσει το 
Πρωτόκολλο, έχει τη δυνατότητα, εφόσον λάβει σχετική απόφαση, να συνυπολογίσει 
εκποµπές/απορροφήσεις από δραστηριότητες, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1990, 
και αφορούν σε επαναβλάστηση (revegetation) και σε διαχείριση δασών (forest management), 
αγροτικών εκτάσεων (cropland management) και βοσκότοπων (grazing land management). 
∆εδοµένου ότι αφενός δεν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση και αφετέρου τα διαθέσιµα 
στοιχεία δεν είναι επαρκή, δεν πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου κάποια 
σχετική πρόβλεψη.  

• 

Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο ΣΑΕ προβλέπεται ότι οι εκποµπές των αερίων του 
θερµοκηπίου το έτος 2010 (153,5 Mt CO2 eq) θα είναι αυξηµένες κατά 39,2% σε σύγκριση µε 
το έτος βάσης (110,2 Mt CO2 eq), ενώ το 2020 (173,7 Mt CO2 eq) το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης 
εκτιµάται σε 57,6%.  

Βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα αποτελέσµατα της πρόβλεψης εκποµπών στο ΣΑΕ 
είναι ότι στον χρονικό ορίζοντα της παρούσας δεκαετίας αναµένεται µία σηµαντική αύξηση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα, η οποία για το 2010 (39,2%) υπερβαίνει 
σηµαντικά το στόχο του περιορισµού της αύξησης των εκποµπών κατά την περίοδο 2008 – 2012 
(25% των εκποµπών του έτους βάσης). Η εξέλιξη αυτή, που καθορίζει και το βαθµό της 
προσπάθειας περιορισµού των εκποµπών καθ’ όλη την περίοδο µέχρι το 2012, λαµβάνεται υπόψη 
κατά τη διαµόρφωση του ΕΣΚ∆Ε, κατ΄εφαρµογήν και του κριτηρίου 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
της Οδηγίας 2003/87. 

 

Πίνακας 2-8: Πρόβλεψη εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το 
ΣΑΕ, ανά τοµέα (σε kt CO2 eq)  

Πηγές / Απορροφήσεις 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Ενέργεια 80996 84622 101636 111041 121671 129909 139253

Βιοµηχανικές διεργασίες 9140 11520 12879 14171 16414 18998 21299

∆ιαλύτες 170 153 145 158 161 164 166

Γεωργία 13603 12573 12425 11969 11592 11227 10872

Αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία -3440 -4614 -3211 -4942 -4992 -4706 -4440

Απόβλητα 4044 4651 4617 5265 3612 2500 2103

Σύνολο (χωρίς τον τοµέα ΑΧΓ∆) 107953 113520 131702 142604 153450 162798 173693

Σύνολο (µε τον τοµέα ΑΧΓ∆) 104513 108906 128491 137662 148458 158092 169253
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Πίνακας 2-9: Πρόβλεψη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το ΣΑΕ, ανά 
αέριο (σε kt CO2 eq) 

Αέριο Έτος βάσης 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

∆ιοξείδιο του άνθρακα  83905 83905 87497 104072 114107 124269 132200 141176

Μεθάνιο 8715 8715 9418 9644 10338 9013 8117 7935

Υποξείδιο του αζώτου 14140 14140 13152 13564 13050 12924 12768 12652

HFCs 3369 935 3369 4272 5022 7158 9626 11842

PFCs 83 258 83 148 88 88 88 88

SF6 NE NE NE NE NE NE NE NE

Σύνολο  110212 107953 113520 131702 142604 153450 162798 173693

Μεταβολή σε σχέση µε το έτος βάσης 100 98 103 119 129 139 148 158

Αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία -3440 -4614 -3211 -4942 -4992 -4706 -4440

∆ιοξείδιο του άνθρακα  -3493 -4651 -3386 -4994 -5044 -4759 -4492 

Μεθάνιο 48 34 159 48 48 48 48 

Υποξείδιο του αζώτου 5 3 16 5 5 5 5 

 

2.4 ∆ιαδροµή προς την επίτευξη του στόχου περιορισµού εκποµπών 
και επιπτώσεις της κατά την περίοδο 2005-2007 

Στο πλαίσιο του 2ου Εθνικού Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή είχε επιχειρηθεί ένας κατά 
το δυνατόν ορθολογικός προγραµµατισµός των διαφόρων δράσεων µείωσης των εκποµπών, µε την 
άµεση έναρξη των πλέον ώριµων εξ’ αυτών και χρονική κλιµάκωση των υπολοίπων έτσι ώστε το 
2010 να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος στο πλαίσιο του Κιότο. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό 
αυτόν, το 2005 οι µειώσεις εκποµπών σε σχέση µε το ΣΑΕ του Εθνικού Προγράµµατος θα έπρεπε 
να ανέλθουν σε 3,4 Μt CO2eq (2,5% του ΣΑΕ) ενώ το 2010 σε 12,3 Μt CO2eq (8,5% του ΣΑΕ). 
∆εδοµένου ότι από τη σύνταξη του 2ου Εθνικού Προγράµµατος µέχρι σήµερα τόσο οι εκποµπές 
του έτους βάσης όσο και η πρόβλεψη των εκποµπών έχουν αναθεωρηθεί, η εφαρµογή των µέτρων 
του Εθνικού Προγράµµατος θα πρέπει να εντατικοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 
Κιότο µε εγχώριες πολιτικές και µέτρα.  

Στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα προβλεπόταν ήδη από το 2005 η διευρυµένη χρήση των µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο έτσι ώστε να αυξηθεί σηµαντικά η συµµετοχή του 
φυσικού αερίου στον τοµέα και να περιορισθεί σχετικά η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη. Οι 
καθυστερήσεις στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού οδήγησαν στη µη-υλοποίηση προς το 
παρόν µιας σειράς επενδύσεων στον τοµέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ιδιωτική µονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο θα λειτουργήσει µόλις το 
καλοκαίρι του 2005, ενώ η λειτουργία των υπόλοιπων ιδιωτικών µονάδων - ακόµη και µε τα πλέον 
αισιόδοξα σενάρια - τοποθετείται στο τέλος του 2007. Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι φανερό 
ότι η άµεση εφαρµογή του εν λόγω µέτρου παρουσιάζει δυσκολίες εφαρµογής. Η διευρυµένη 
λειτουργία µονάδων φυσικού αερίου στη βάση είναι εφικτό να υλοποιηθεί ουσιαστικά από το 2008 
και µετά, όταν µε την υλοποίηση και των ιδιωτικών επενδύσεων θα υπάρχει επάρκεια ισχύος στο 
ηλεκτρικό σύστηµα.  
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Ένας άλλος βασικός άξονας πολιτικής του Εθνικού Προγράµµατος, ο οποίος παρουσιάζει 
σηµαντικές καθυστερήσεις κατά την υλοποίησή του σε σχέση µε τους στόχους που είχαν τεθεί, 
είναι τα µέτρα εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στον οικιακό / τριτογενή τοµέα. 
Οι καθυστερήσεις ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου στις µεγάλες πόλεις και 
οριστικοποίησης του Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας / ΚΟΧΕΕ 
(οριστικοποίηση που αναµένεται να γίνει µέσα στο 2005, αλλά που θα αποδώσει µειώσεις 
εκποµπών στην πράξη αρκετά αργότερα) αποτελούν τις σηµαντικότερες αιτίες που οι 
σχεδιασθείσες (στο Εθνικό Πρόγραµµα) παρεµβάσεις δεν έχουν ακόµα ουσιαστικά υλοποιηθεί. 
Βέβαια, η ανάπτυξη των δικτύων στις πόλεις προχωρά πλέον αρκετά ικανοποιητικά (σχετικές 
δράσεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΝ) ενώ και µε την υιοθέτηση του ΚΟΧΕΕ αναµένεται ότι 
οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια θα εντατικοποιηθούν. Εντούτοις, σηµαντικές 
µειώσεις εκποµπών από τα µέτρα αυτά θα πρέπει να αναµένονται ουσιαστικά από το 2008 και 
µετά, δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις αυτού του είδους θα πρέπει να εφαρµοστούν από µεγάλο 
αριθµό καταναλωτών προκειµένου οι µειώσεις εκποµπών να είναι σηµαντικές.  

Στο πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε υιοθετείται µία διαδροµή επίτευξης του στόχου του Κιότο το 2010 (Kyoto 
path) µε αφετηρία το ΣΑΕ που παρουσιάσθηκε στην Παράγραφο 2.3, τον προγραµµατισµό 
δράσεων του Εθνικού Προγράµµατος, και θεωρώντας ότι τόσο η διευρυµένη χρήση των µονάδων 
φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισµού όσο και ο άξονας µέτρων στον οικιακό /τριτογενή 
τοµέα θα υλοποιηθούν από το 2008 και µετά, καθώς τότε θα καταστεί εφικτή η εφαρµογή τους ως 
αποτέλεσµα των προπαρασκευαστικών δράσεων που έχουν δροµολογηθεί. Προς το παρόν, η 
επιλεγείσα διαδροµή εξαιρεί τα εν λόγω µέτρα την περίοδο 2005-2007 και έτσι προκύπτει η 
καµπύλη-διαδροµή του Σχήµατος 2-1.  

Σύµφωνα µε τη διαδροµή αυτή, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα την τριετία 2005-
2007 θα πρέπει να µειωθούν σε σχέση µε το επικαιροποιηµένο ΣΑΕ κατά 2,1%, ενώ οι 
απαιτούµενες µειώσεις σε σχέση µε το ΣΑΕ εκτιµώνται σε 1,9 Μt CO2eq το 2005, 3 Μt CO2eq το 
2006 και 4,4 Μt CO2eq το 2007. Η προσπάθεια επίτευξης των µειώσεων αυτών κατά την περίοδο 
2005-2007 και µε δεδοµένη την υφιστάµενη κατάσταση και την πρόβλεψη του ΣΑΕ εκτιµάται ως 
ρεαλιστική και θα οδηγήσει τις βιοµηχανικές µονάδες που εµπίπτουν στην Οδηγία να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες µείωσης των εκποµπών τους στο βαθµό που τους αναλογεί χωρίς ταυτόχρονα να 
δηµιουργούνται σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία τους και στην οικονοµική βιωσιµότητά 
τους. Ταυτόχρονα, µε τη συνέχιση των προπαρασκευαστικών δράσεων θα καταστεί εφικτή από το 
2008 και µετά η εφαρµογή των σχεδιασθέντων µέτρων στον οικιακό / τριτογενή τοµέα  και η 
διευρυµένη χρήση των µονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος του Κιότο το 2010.   
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Σχήµα 2-1:  ΣΑΕ και επιλεγείσα διαδροµή για την επίτευξη του στόχου του Κιότο για την 
Ελλάδα το 2010. 

2.5 Μέθοδος προσδιορισµού συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων 
εκποµπών για την περίοδο 2005-2005 – Αποτελέσµατα 

2.5.1 Υπολογισµός ιστορικών και προβλεπόµενων εκποµπών υπόχρεων 
εγκαταστάσεων 

2.5.1.1 Ιστορικές εκποµπές 

Η Οδηγία 2003/87/ΕΚ αποτελεί µία σηµαντική θεσµική παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕν, µε στόχο την 
επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου για την ΕΕν συνολικά και για 
κάθε ένα από τα Κράτη-Μέλη χωριστά. Με την Οδηγία αυτή, δηµιουργείται ουσιαστικά µία νέα 
δραστηριότητα, αυτή της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία, σε 
οικονοµικούς όρους, των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαµόρφωση του ΕΣΚ∆Ε θα πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που 
περιγράφουν, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, την υφιστάµενη κατάσταση των εγκαταστάσεων 
και επιτρέπουν τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (µόνο CO2 για την 
περίοδο 2005 – 2007). Είναι προφανές ότι οι υπόχρεες εγκαταστάσεις αποτελούν τη µοναδική 
πηγή πληροφοριών σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης.  

Με αξιοποίηση των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών από κλαδικούς φορείς, σχετικές 
µελέτες / απογραφές που υλοποιήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν στο πλαίσιο εφαρµογής 
περιβαλλοντικών Οδηγιών ή άλλων σχετικών έργων, προσδιορίστηκαν οι υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι 
αυτής, και οι οποίες ανέρχονται σε 141. Αυτές περιλαµβάνουν 30 εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής, 16 λοιπές εγκαταστάσεις καύσης, 4 διυλιστήρια, 1 εγκατάσταση φρύξης 
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µεταλλευµάτων, 5 εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου & χάλυβα, 8 εγκαταστάσεις παραγωγής 
κλίνκερ τσιµέντου, 16 ασβεστοποιίες, 3 υαλουργίες, 43 εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών και 
τέλος 15 εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού.  

Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε, µε στόχο τον υπολογισµό των εκποµπών CO2 για κάθε 
υπόχρεη εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε σχετική απογραφή των εγκαταστάσεων, η οποία 
περιέλαβε τρία βασικά στάδια: 

(I) Το πρώτο στάδιο (Συλλογή απαραίτητων στοιχείων εισόδου) αφορούσε στη διαµόρφωση 
και αποστολή στις µονάδες απογραφικών δελτίων (ανά κατηγορία δραστηριότητας που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας), τον έλεγχο των στοιχείων των συµπληρωµένων 
απογραφικών δελτίων και τη συµπλήρωση στοιχείων, σε περιπτώσεις µη υποβολής 
απογραφικού δελτίου.   

(II) Το δεύτερο στάδιο (Επεξεργασία στοιχείων εισόδου – Αποτελέσµατα) αφορούσε στον 
υπολογισµό των εκποµπών CO2 για κάθε εγκατάσταση µε βάση τα δεδοµένα 
δραστηριότητας που η ίδια συµπλήρωσε στο απογραφικό δελτίο. Η διαµόρφωση των 
απογραφικών δελτίων ανά δραστηριότητα και ο υπολογισµός των εκποµπών 
πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατ' εφαρµογή της 
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως αυτές καθορίστηκαν µε την Απόφαση 2004/156/ΕΚ της 
Επιτροπής. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τις µονάδες ενός κλάδου αξιολογήθηκαν 
συγκριτικά και, όπου ήταν δυνατόν, συγκρίθηκαν µε τα αποτελέσµατα της εθνικής 
απογραφής εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Σηµειώνεται ότι στη φάση αυτή δεν 
διενεργήθηκε επαλήθευση (verification) των στοιχείων που υπέβαλλαν οι εγκαταστάσεις από 
ανεξάρτητο διαπιστευµένο επιθεωρητή καθώς το σχετικό θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο 
δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ειδικά για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι εκποµπές 
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου (κυρίως ηλεκτροπαραγωγή, διυλιστήρια 
και µονάδες παραγωγής κλίνκερ), αυτές ακολουθούν διαδικασίες αυτο-επαλήθευσης που 
εντάσσονται στην καθηµερινή πρακτική παρακολούθησης της δραστηριότητάς τους.   

(III) Το τρίτο στάδιο (Μέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές) τέλος αφορούσε στον προσδιορισµό 
(α) µίας χρονικής περιόδου χαρακτηριστικής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων συνολικά 
και (β) ενός δείκτη που να αντιστοιχεί και να περιγράφει τη λειτουργία κάθε εγκατάστασης 
τη χρονική περίοδο που επιλέχθηκε. Ο δείκτης αυτός είναι οι µέσες ετήσιες ιστορικές 
εκποµπές της περιόδου 2000 – 2003 οι οποίες υπολογίζονται στη βάση των ακόλουθων 
κανόνων: 

i. Επιλέγεται µία χρονική περίοδος αναφοράς (4ετία ή 5ετία), η οποία καλύπτει τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιµα έτη και θεωρείται αντιπροσωπευτική της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. Για το ΕΣΚ∆Ε της περιόδου 2005-2007, ως χρονική περίοδος αναφοράς 
επιλέχθηκε η τετραετία 2000-2003 καθώς α) για την περίοδο αυτή υπήρχαν διαθέσιµα 
στοιχεία για τη συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων, β) περιλαµβάνει πρόσφατα 
στοιχεία  (2002, 2003) τα οποία µπορούν ευκολότερα να διαπιστευθούν γ) κατά την 
περίοδο αυτή έλαβαν χώρα ενεργειακές επεµβάσεις σε επίπεδο εγκατάστασης, όπως 
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εξοικονόµηση ενέργειας, υποκατάσταση καυσίµων κλπ. οι οποίες µπορούν να ληφθούν 
υπόψη 

ii. Από την χρονική περίοδο αναφοράς εξαιρείται το έτος µε τις χαµηλότερες εκποµπές και 
υπολογίζεται ο µέσος όρος των εκποµπών των υπολοίπων. Με τον τρόπο αυτόν 
υποστηρίζονται έµµεσα οι εγκαταστάσεις οι οποίες εντός της περιόδου αναφοράς 
υλοποίησαν έργα και δράσεις που οδήγησαν σε µείωση εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου (π.χ. υποκατάσταση µαζούτ από φυσικό αέριο). Η διαδικασία αυτή γίνεται 
τόσο για τις εκποµπές από διεργασίες, όσο και για τις εκποµπές από καύσεις. 

iii. Σε περίπτωση που για µια εγκατάσταση τα διαθέσιµα στοιχεία καλύπτουν µόνο 2 έτη 
πλήρους λειτουργίας (γιατί η εγκατάσταση δεν φρόντισε να φυλάξει τα σχετικά στοιχεία), 
τότε υπολογίζεται απλώς ο µέσος όρος αυτών χωρίς να εξαιρεθεί το έτος µε τις 
χαµηλότερες εκποµπές. 

iv. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας µιας εγκατάστασης τοποθετείται 
εντός του τελευταίου έτους της περιόδου αναφοράς και µάλιστα όχι στη αρχή του έτους 
(και άρα τα δεδοµένα εκποµπών της εγκατάστασης δεν αντιστοιχούν σε συνθήκες πλήρους 
ετήσιας λειτουργίας, οι εκποµπές σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας υπολογίζονται στη 
βάση όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης. 

v. Σε περίπτωση που η δυναµικότητα / είδος δραστηριότητας της εγκατάστασης µεταβλήθηκε 
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου αναφοράς, για τον υπολογισµό των εκποµπών 
λαµβάνονται υπόψη τα έτη µετά την ολοκλήρωση της µεταβολής. Εάν η µεταβολή έλαβε 
χώρα µετά το τελευταίο έτος της περιόδου αναφοράς και πριν το πρώτο έτος της περιόδου 
εµπορίας, τότε οι ιστορικές εκποµπές υπολογίζονται µε βάση τη νέα δυναµικότητα / είδος 
δραστηριότητα. 

Οι µέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές σε επίπεδο δραστηριότητας προκύπτουν από την άθροιση 
των µέσων ετήσιων ιστορικών εκποµπών των επιµέρους εγκαταστάσεων που συγκροτούν τη 
δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, οι µέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές κάθε δραστηριότητας δεν 
συµπίπτουν µε τον µέσο όρο των εκποµπών της δραστηριότητας κατά την περίοδο 2000-2003, 
ενδέχεται δε να είναι και υψηλότερες από τις εκποµπές όλων των ετών της τετραετίας, όπως 
για παράδειγµα στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούσαν (ή µόλις 
είχαν αρχίσει να λειτουργούν) στην τετραετία αυτήν ή στην περίπτωση που ορισµένες 
εγκαταστάσεις µιας δραστηριότητας δεν υπέβαλαν στοιχεία για κάθε έτος της τετραετίας. 

Οι ιστορικές εκποµπές ανά δραστηριότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-10.  
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Πίνακας 2-10: Ιστορικές εκποµπές CO2 ανά δραστηριότητα για την περίοδο 2000 – 2003 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων (σε t CO2)  

 2000 2001 2002 2003 Μέσες ετήσιες ιστορικές 
εκποµπές 1 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΚΑΥΣΕΙΣ 
Ηλεκτροπαραγωγή 50,758,590 51,942,385 51,568,727 52,232,875 55,501,465  
Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης 1,141,279 1,122,562 1,173,155 1,078,103 1,174,601 
∆ιυλιστήρια 2,855,119 2,902,443 2,904,198 2,931,586 2,942,929 
Φρύξη µετάλλων 110,707 92,302 94,797 94,865 100,123 
Σίδηρος & Χάλυβας 109,117 156,241 152,345 143,682 181,659 
Παραγωγή τσιµέντου 4,236,993 4,298,080 4,244,830 4,245,390 4,459,805 
Παραγωγή ασβέστη 189,297 202,161 217,332 238,165 236,136 
Παραγωγή γυαλιού 36,414 81,855 87,340 76,149 83,533 
Παραγωγή κεραµικών 494,026 534,105 568,684 591,116 591,260 
Παραγωγή χαρτιού 177,475 188,859 212,068 200,394 215,649 
Σύνολο 60,109,016 61,520,993 61,223,476 61,832,323 65,487,160 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ηλεκτροπαραγωγή 63,406 89,397 65,858 87,897 151,861 
Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης  
∆ιυλιστήρια 648,318 610,924 656,339 665,884 678,644 
Φρύξη µετάλλων 612,710 659,885 746,279 733,640 713,268 
Σίδηρος & Χάλυβας 251,599 324,161 444,575 401,609 595,145 
Παραγωγή τσιµέντου 6,555,583 6,584,823 6,331,435 6,386,465 6,752,921 
Παραγωγή ασβέστη 479,245 481,340 545,134 586,122 598,258 
Παραγωγή γυαλιού 12,389 25,810 29,827 24,831 27,057 
Παραγωγή κεραµικών 163,324 162,280 192,078 232,695 238,733 
Παραγωγή χαρτιού  
Σύνολο 8,786,574 8,938,620 9,011,526 9,119,144 9,755,887 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 
Ηλεκτροπαραγωγή 50,821,996 52,031,782 51,634,585 52,320,772 55,653,327 
Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης 1,141,279 1,122,562 1,173,155 1,078,103 1,174,601 
∆ιυλιστήρια 3,503,436 3,513,367 3,560,537 3,597,470 3,621,573 
Φρύξη µετάλλων 723,416 752,187 841,076 828,506 813,391 
Σίδηρος & Χάλυβας 360,717 480,402 596,920 545,291 776,804 
Παραγωγή τσιµέντου 10,792,575 10,882,903 10,576,265 10,631,854 11,212,726 
Παραγωγή ασβέστη 668,542 683,501 762,466 824,286 834,394 
Παραγωγή γυαλιού 48,803 107,665 117,167 100,981 110,590 
Παραγωγή κεραµικών 657,350 696,385 760,763 823,811 829,993 
Παραγωγή χαρτιού 177,475 188,859 212,068 200,394 215,649 
Σύνολο 68,895,590 70,459,613 70,235,003 70,951,468 75,243,047 

1 Για τον τρόπο υπολογισµού των ιστορικών εκποµπών σε επίπεδο δραστηριότητας βλ. σηµείο (ΙΙΙ) παραπάνω. 
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2.5.1.2 Πρόβλεψη εκποµπών 

Η πρόβλεψη των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην 
Οδηγία για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών έγινε στο πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα: 

Στις περιπτώσεις βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που το σύνολο των µονάδων του κλάδου 
εµπίπτει στις απαιτήσεις της Οδηγίας, χρησιµοποιούνται οι προβλέψεις που προκύπτουν σε 
επίπεδο δραστηριότητας από το επικαιροποιηµένο ΣΑΕ, τα αποτελέσµατα του οποίου 
παρουσιάσθηκαν στην Παράγραφο 2.3.  

• 

• Στις περιπτώσεις που οι εµπίπτουσες εγκαταστάσεις είναι µέρος µόνο των εγκαταστάσεων µίας 
δραστηριότητας, τότε στις µέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές µιας εκάστης των εν λόγω 
µονάδων (Παράγραφος 2.5.1.1) εφαρµόζονται οι τάσεις αύξησης των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου όπως αυτές προέκυψαν από το επικαιροποιηµένο ΣΑΕ (Παράγραφος 2.3). Το 
άθροισµα των προβλεπόµενων εκποµπών για όλες τις εµπίπτουσες εγκαταστάσεις του κλάδου 
την περίοδο ενδιαφέροντος δίνει τις συνολικές προβλεπόµενες εκποµπές των εγκαταστάσεων 
µίας δραστηριότητας.  

Με βάση τα παραπάνω, στον Πίνακα 2-11 παρουσιάζονται οι συνολικές προβλεπόµενες εκποµπές 
CO2 των µονάδων που εµπίπτουν στη Οδηγία για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (σε 
κλαδικό επίπεδο) σε σχέση µε τις συνολικές προβλεπόµενες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 
Για την 1η περίοδο της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών (2005-2007), οι εκποµπές CO2 των 
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στην Οδηγία προβλέπεται ότι θα αποτελεί κατά µέσο όρο ποσοστό 
περίπου 52,5% των συνολικών εκποµπών αερίου θερµοκηπίου στη χώρα την ίδια περίοδο.  
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Πίνακας 2-11: Προβλεπόµενες εκποµπές CO2 από τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην Οδηγία 
2003/87 ως προς τις συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στη χώρα σύµφωνα 
µε το ΣΑΕ (kt CO2eq). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΚΑΥΣΕΙΣ 

Ηλεκτροπαραγωγή 54,580 55,891 56,109 57,169 58,255 58,917 59,483 59,757
Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης 1,207 1,224 1,241 1,258 1,276 1,293 1,311 1,330
∆ιυλιστήρια 2,937 2,929 2,921 2,914 2,907 2,901 2,892 2,883
Φρύξη µετάλλων 100 100 100 100 101 101 101 101
Σίδηρος & Χάλυβας 176 185 190 190 190 190 191 191
Παραγωγή τσιµέντου 4,407 4,409 4,412 4,417 4,423 4,426 4,430 4,435
Παραγωγή ασβέστη 241 243 246 249 252 256 259 262
Παραγωγή γυαλιού 84 84 84 84 84 85 85 85
Παραγωγή κεραµικών 592 593 594 596 597 599 600 601
Παραγωγή χαρτιού 213 213 212 215 218 221 224 227
Σύνολο 64,537 65,870 66,110 67,193 68,303 68,989 69,575 69,872

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ηλεκτροπαραγωγή 152 152 152 152 152 152 152 152
Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης 0 0 0 0 0 0 0 0
∆ιυλιστήρια 972 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307
Φρύξη µετάλλων 714 715 715 716 716 717 717 718
Σίδηρος & Χάλυβας 602 632 647 648 649 649 650 651
Παραγωγή τσιµέντου 6,958 6,962 6,967 6,975 6,984 6,989 6,995 7,004
Παραγωγή ασβέστη 601 608 615 622 630 639 647 655
Παραγωγή γυαλιού 27 27 27 27 27 27 28 28
Παραγωγή κεραµικών 229 231 233 235 237 238 240 241
Παραγωγή χαρτιού 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 10,256 10,633 10,664 10,682 10,702 10,718 10,735 10,754

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ηλεκτροπαραγωγή 54,732 56,043 56,261 57,321 58,406 59,069 59,635 59,909
Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης 1,207 1,224 1,241 1,258 1,276 1,293 1,311 1,330
∆ιυλιστήρια 3,909 4,235 4,228 4,221 4,214 4,208 4,199 4,190
Φρύξη µετάλλων 815 815 816 816 817 818 818 819
Σίδηρος & Χάλυβας 778 817 837 838 839 840 841 841
Παραγωγή τσιµέντου 11,365 11,370 11,379 11,392 11,407 11,415 11,425 11,439
Παραγωγή ασβέστη 842 851 861 872 883 894 905 917
Παραγωγή γυαλιού 111 111 111 111 112 112 112 113
Παραγωγή κεραµικών 821 824 827 830 833 837 840 842
Παραγωγή χαρτιού 213 213 212 215 218 221 224 227
Σύνολο 74,793 76,503 76,774 77,875 79,006 79,707 80,311 80,626
Συνολικές εθνικές εκποµπές 
αερίων  του θερµοκηπίου 

142,604 145,137 146,336 149,549 151,808 153,451 155,121 156,433 

Συνεισφορά υπόχρεων  
εγκαταστάσεων  

52.4% 52.7% 52.5% 52.1% 52.1% 51.9% 51.8% 51.6% 
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2.5.2 Μέθοδος προσδιορισµού συνεισφοράς εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στην 
Οδηγία στις συνολικές εκποµπές  

Σύµφωνα µε το κριτήριο 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η συνολική ποσότητα 
των δικαιωµάτων εκποµπής που θα κατανεµηθούν στις υπόχρεες εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
συµβαδίζει µε τις υποχρεώσεις των Κρατών – Μελών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου εφαρµογής της Οδηγίας (2005 – 2007) δεν 
υπάρχει κάποιος ποσοτικός στόχος προς επίτευξη και για το λόγο αυτό προσδιορίστηκε η 
«διαδροµή» προς την επίτευξη του στόχου (βλ. Παράγραφο 2.4). 

Με δεδοµένη τη «διαδροµή» προς το στόχο του Πρωτοκόλλου αναφορικά µε τις συνολικές 
εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα, το επόµενο βήµα στην εκτίµηση της συνολικής 
ποσότητας των δικαιωµάτων εκποµπής που θα κατανεµηθούν αφορά στην απόφαση περί της 
συµµετοχής στην όλη προσπάθεια των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
Οδηγίας. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2003) 830), τα Κράτη – Μέλη 
καλούνται να χρησιµοποιούν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία (όχι απαραίτητα ιστορικά 
στοιχεία) για την εκτίµηση της συµµετοχής αυτής. Ουσιαστικά, υπάρχουν τρεις βασικές 
προσεγγίσεις: 

Ιστορική συνεισφορά. Η συµµετοχή των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
της Οδηγίας υπολογίζεται µε βάση τις ιστορικές εκποµπές (για κάποιο έτος ή µία περίοδο) 
αυτών προς τις συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην χώρα  για το αντίστοιχο έτος 
ή περίοδο. 

• 

• 

• 

Προβλεπόµενη συνεισφορά. Η συνεισφορά των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της Οδηγίας στο σύνολο των εκποµπών υπολογίζεται µε βάση τις προβλεπόµενες 
εκποµπές των εγκαταστάσεων και τις προβλεπόµενες εθνικές εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου. 

Μέθοδος ελάχιστου κόστους. Η µέθοδος αυτή αποτελεί ταυτόχρονα µία διαδροµή προς το 
στόχο του Πρωτοκόλλου και µία µέθοδο υπολογισµού της συνεισφοράς των υπόχρεων 
εγκαταστάσεων. 

Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, η ιστορική συνεισφορά των 
υπόχρεων εγκαταστάσεων υπολογίζεται σε 52,8% του συνόλου των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου της χώρας (εξαιρουµένου του τοµέα ΑΧΓ∆), ενώ η προβλεπόµενη συνεισφορά για 
την περίοδο 2005 – 2007 υπολογίζεται, κατά µέσο όρο, σε 52,5%. Η οριακή µείωση της 
συνεισφοράς των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στην Οδηγία κατά την περίοδο 2005 – 2007 σε 
σύγκριση µε τις ιστορικές εκποµπές οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εξελίξεις στον τοµέα της 
ηλεκτροπαραγωγής (διείσδυση του φυσικού αερίου, αλλά και ΑΠΕ, σε ένα τοµέα του οποίου η 
συµµετοχή στο σύνολο των εκποµπών των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στην Οδηγία είναι της 
τάξης του 74%).  

Με βάση τη µέθοδο ελαχίστου κόστους η συνεισφορά των υπόχρεων εγκαταστάσεων για την 
περίοδο 2005-2007 εκτιµάται σε 50,6% του συνόλου των εκποµπών, υποδηλώνοντας ουσιαστικά 
ότι οι µειώσεις εκποµπών στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής  είναι µικρότερου κόστους σε σχέση 
µε άλλους τοµείς.   
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Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε, λαµβάνοντας υπόψη τις άµεσες προοπτικές εξέλιξης των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην Ελλάδα, τις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί σε σχέση µε 
την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης των υψηλών 
ρυθµών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στην προοπτική της σύγκλισης µε τον κοινοτικό 
µέσο όρο, υιοθετήθηκε η προσέγγιση της προβλεπόµενης συνεισφοράς για τον υπολογισµό της 
συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων προς κατανοµή για την περίοδο 2005-2007.  

2.5.3 Συνολική ποσότητα δικαιωµάτων για την περίοδο 2005 – 2007 

Με βάση τη «διαδροµή» επίτευξης του στόχου που αναφέρθηκε στην Παράγραφο 2.4 και την 
επιλεγείσα µέθοδο προσδιορισµού της συνεισφοράς των υπόχρεων εγκαταστάσεων στις συνολικές 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου (Παράγραφος 2.5.2), τα συνολικά δικαιώµατα εκποµπών προς 
κατανοµή για την τριετία 2005-2007 υπολογίστηκαν σε 223.266.053 t CO2.Tα δικαιώµατα 
αυτά κατανέµονται στο σύνολό τους δωρεάν (δηλ. για την περίοδο 2005-2007 δεν προβλέπεται 
χρήση της δυνατότητας δηµοπράτησης δικαιωµάτων).  

Η συνολική ποσότητα δικαιωµάτων για την περίοδο 2005-2007 είναι κατά 2,1% χαµηλότερη σε 
σχέση µε τις προβλεπόµενες εκποµπές των υπόχρεων εγκαταστάσεων στο ΣΑΕ. Σε σύγκριση µε το 
2003 (το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία), η συνολική ποσότητα 
είναι κατά 4,9% υψηλότερη, όπου η µεταβολή σε σχέση µε το 2003 υπολογίζεται θεωρώντας 
ισόποση κατανοµή των συνολικών δικαιωµάτων της περιόδου 2005-2007 στα 3 έτη της περιόδου 
(δηλ. 74.422.018 t CO2 / έτος).  

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση που προηγήθηκε, κατά τον υπολογισµό των συνολικών 
δικαιωµάτων εκποµπών λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράµετροι για την ορθή εφαρµογή του 
κριτηρίου 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας, και συγκεκριµένα:  

(α) Η «διαδροµή» προς το στόχο του Κιότο στην οποία βασίστηκε ο υπολογισµός των συνολικών 
δικαιωµάτων, προσδιορίσθηκε λαµβάνοντας υπόψη, εκτός από τον στόχο, και τον προγραµµατισµό 
δράσεων του 2ου Εθνικού Προγράµµατος για τον περιορισµό των εκποµπών σε συνδυασµό µε τις 
πλέον πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την πρόοδο εφαρµογής των µέτρων. 

(β) Η συνολική ποσότητα προσδιορίστηκε µε βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία για την 
ποσοστιαία συµµετοχή των εκποµπών των υπόχρεων εγκαταστάσεων στο σύνολο των αερίων 
θερµοκηπίου της χώρας, και για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκε µία από τις τρεις δόκιµες 
µεθόδους (µέθοδος προβλεπόµενης συµµετοχής) 

(γ) Η συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που προσδιορίστηκε είναι αυτή που προκύπτει µε 
συνδυασµό της «διαδροµής» προς το στόχο του Κιότο και της ποσοστιαίας συµµετοχής των 
εκποµπών των υπόχρεων εγκαταστάσεων και δεν προσαυξήθηκε λόγω µελλοντικής χρήσης των 
ευέλικτων µηχανισµών του Πρωτοκόλλου που θα επέτρεπε υπέρβαση του στόχου του Κιότο, 
καθώς η χώρα δεν έχει λάβει ακόµα συγκεκριµένα µέτρα για την αξιοποίηση των µηχανισµών, 
όπως για παράδειγµα η δέσµευση σχετικών χρηµατικών κονδυλίων στον προϋπολογισµό, η 
σύναψη σχετικών συµφωνιών µε άλλες χώρες κλπ.  Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι η χώρα εξετάζει τη 
δυνατότητα αγοράς δικαιωµάτων µετά το 2007 προκειµένου να διατηρήσει στα αναγκαία επίπεδα 
την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώµατα που θα αγοραστούν 
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προγραµµατίζεται να χρησιµοποιηθούν ώστε λιγνιτική ισχύς κατ’ ελάχιστον 600 MW από µονάδες 
σύγχρονης τεχνολογίας να ενταχθούν στο σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο 
µέχρι το 2015. Είναι προφανές ότι τα δικαιώµατα αυτά αφορούν στην περίοδο µετά το 2007, 
καθώς είναι αδύνατον να κατασκευαστεί οποιαδήποτε λιγνιτική µονάδα εντός της τριετίας 2005-
2007.  

(δ) Τα συνολικά δικαιώµατα της περιόδου 2005-2007 είναι χαµηλότερα κατά 2,1% σε σχέση µε τις 
προβλεπόµενες εκποµπές των υπόχρεων εγκαταστάσεων στο ΣΑΕ 

Επιπλέον, η συνολική ποσότητα των δικαιωµάτων προς κατανοµή είναι συµβατή µε την απόφαση 
93/389/ΕΚ (που αντικαταστάθηκε από την απόφαση 280/2004/ΕΚ), καθώς η ποσότητα αυτή όχι 
µόνο δεν υπερβαίνει τις προβλεπόµενες εκποµπές των υπόχρεων εγκαταστάσεων για την περίοδο 
2005-2007, αλλά είναι κατά 2,1% χαµηλότερη από αυτές, και έτσι η κατανοµή των συνολικών 
δικαιωµάτων εκπληρώνει το κριτήριο 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας. 

 

2.6 Πολιτικές και µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών στους 
τοµείς που δεν εµπίπτουν στην Οδηγία 2003/87 

Το ΕΣΚ∆Ε βασίζεται στην παραδοχή ότι οι υφιστάµενες και προγραµµατισµένες πολιτικές και 
µέτρα που περιλαµβάνονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή 2000-2010 και 
στοχεύουν στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στους τοµείς που δεν εντάσσονται 
στην Οδηγία για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών θα συνεχίσουν να υλοποιούνται (έστω και 
µε κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς το χρονισµό τους). Συγκεκριµένα, θεωρείται ότι σηµαντικές 
µειώσεις εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου θα επιτευχθούν τελικά στον οικιακό-τριτογενή τοµέα, 
στις µεταφορές, και στους τοµείς της γεωργίας και των αποβλήτων, καθώς και στον τοµέα των 
βιοµηχανικών διεργασιών κυρίως µέσω περιορισµού των εκποµπών f-gases. Σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της ανάλυσης που έγινε στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα, η υλοποίηση των εν λόγω 
παρεµβάσεων είναι απαραίτητη προκειµένου να µειωθούν οι συνολικές εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου, και τελικά να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται για την Ελλάδα µε το Πρωτόκολλο 
του Κιότο. Πολύ περισσότερο µάλιστα που το Εθνικό Πρόγραµµα δίνει προτεραιότητα και έµφαση 
στην επίτευξη των εν λόγω στόχων µε εγχώριες δράσεις. Σηµειώνεται ότι υπάρχει πάντοτε η 
δυνατότητα  αξιοποίησης των Ευέλικτων Μηχανισµών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, εντούτοις 
µέχρι σήµερα δεν έχει καθορισθεί ο βαθµός συµβολής των εν λόγω µηχανισµών στη συνολική 
απαιτούµενη προσπάθεια µείωσης των εκποµπών, ενώ επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή µείωση των 
εκποµπών µε εγχώριες πολιτικές και µέτρα. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το γεγονός 
ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Πρόγραµµα, στη χώρα είναι 
διαθέσιµο ένα αξιόλογο τεχνολογικό δυναµικό µείωσης των εκποµπών µε όρους οικονοµικής 
αποδοτικότητας. Στις επόµενες παραγράφους γίνεται µια σύντοµη αναφορά στους βασικούς άξονες 
παρεµβάσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραµµα για τη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου στους τοµείς που δεν εµπίπτουν στην Οδηγία για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων 
Εκποµπών.    
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2.6.1 Οικιακός και τριτογενής τοµέας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνονται µια σειρά από δράσεις που 
στοχεύουν στην εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή 
τοµέα. Συγκεκριµένα, οι βασικές παρεµβάσεις του Προγράµµατος αφορούν σε: 

Βελτιώσεις της θερµικής συµπεριφοράς των υφιστάµενων κτιρίων µε επεµβάσεις στο 
κέλυφος (µονώσεις, εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων, κλπ.). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Αναβάθµιση του ενεργειακού εξοπλισµού θέρµανσης και δροσισµού µέσω της συντήρησης 
ή αντικατάστασης λεβήτων κεντρικής θέρµανσης, εγκατάστασης ανεµιστήρων οροφής, 
προώθησης αποδοτικότερων συσκευών κλιµατισµού, κλπ. 

Προώθηση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών και επεµβάσεις στο φωτισµό των 
κτιρίων. 

Περαιτέρω αξιοποίηση του φυσικού αερίου για θέρµανση χώρων, δροσισµό, κλπ. 

Περαιτέρω προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κυρίως µέσω της χρήσης ηλιακών 
συστηµάτων, φωτοβολταϊκών και βιοµάζας (τηλεθέρµανση). 

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων παρεµβάσεων αναµένεται να συµβάλλει στη µείωση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στον οικιακό – τριτογενή τοµέα αφενός µέσω της µείωσης της 
κατανάλωσης καυσίµων σε διάφορες ενεργειακές χρήσεις και αφετέρου µέσω της διείσδυσης στο 
ενεργειακό ισοζύγιο «καθαρότερων» καυσίµων (φυσικό αέριο, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). 
Επιπρόσθετα, η υλοποίηση των εν λόγω µέτρων θα συµβάλλει και στη µείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στον τοµέα, που συνεπάγεται περαιτέρω µειώσεις εκποµπών στον τοµέα της 
ηλεκτροπαραγωγής. Το συνολικό δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για τον 
οικιακό/τριτογενή τοµέα που υπολογίζεται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα (θεωρώντας ρεαλιστικούς 
βαθµούς υλοποίησης των διαφόρων µέτρων) ανέρχεται σε 2,3 Μt CO2eq για το 2010.   

2.6.2 Μεταφορές 

Οι βασικές παρεµβάσεις στον τοµέα των µεταφορών, όπως αυτές αναδεικνύονται στο Εθνικό 
Πρόγραµµα, αφορούν σε: 

Επεµβάσεις στα οχήµατα, µέσω κυρίως της τακτικής και συχνότερης συντήρησής τους που 
µπορεί να επιφέρει επιµέρους βελτιώσεις της απόδοσής τους. 

Βελτιώσεις στο σύστηµα διαχείρισης των µεταφορών µέσω της περαιτέρω προώθησης της 
χρήσης αστικών συγκοινωνιών, της µεγαλύτερης διείσδυσης λεωφορείων φυσικού αερίου, 
βελτιώσεων στη φωτεινή σηµατοδότηση, θέσπισης αντικινήτρων στη χρήση Ι.Χ. 
αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, κλπ. 

Χρήση νέων καυσίµων και ιδιαίτερα βιοκαυσίµων. 

Το συνολικό δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στο χρονικό ορίζοντα του 
έτους 2010 από τον τοµέα των µεταφορών ανέρχεται σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Εθνικού 
Προγράµµατος σε 0,5 Mt CO2eq.      

∆εκέµβριος 2004  30 
 



EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών  

2.6.3 Γεωργία – Απόβλητα 

Στους τοµείς της γεωργίας και των αποβλήτων σηµαντικές δράσεις ήδη έχουν δροµολογηθεί και 
ενσωµατώνονται τόσο στο ΣΑΕ του Εθνικού Προγράµµατος όσο και σε αυτό που παρουσιάζεται 
στην παρούσα Έκθεση. Έτσι, οι πρόσθετες επεµβάσεις µείωσης των εκποµπών που 
περιλαµβάνονται στο Εθνικό Πρόγραµµα έχουν ένα συνολικό δυναµικό περί των 0,13 Mt CO2eq 
στο χρονικό ορίζοντα του 2010. Οι πλέον σηµαντικές δράσεις στους εν λόγω τοµείς αφορούν σε: 

Προώθηση συστηµάτων διαχείρισης ζωικών αποβλήτων. • 

• 

• 

Μείωση της χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων µέσω κυρίως της προώθησης βιολογικών 
καλλιεργειών. 

Αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου στους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 

2.7 ∆ηµοπράτηση δικαιωµάτων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Οδηγίας 2003/87, το οποίο αφορά στη µέθοδο κατανοµής 
δικαιωµάτων, ορίζεται ότι για την περίοδο 2005-2007 τα Κράτη-Μέλη κατανέµουν τουλάχιστον το 
95% των δικαιωµάτων δωρεάν (και κατά συνέπεια το ποσοστό πώλησης δικαιωµάτων, µέσω 
δηµοπρασίας ή αλλιώς, δεν µπορεί να ξεπερνά το 5% των συνολικών δικαιωµάτων). Η 
δηµοπράτηση δικαιωµάτων (auctioning) είναι ένας τρόπος πώλησης δικαιωµάτων στις υπόχρεες 
επιχειρήσεις αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο πρόσωπο (νοµικό ή φυσικό). Η δηµοπράτηση 
ενδέχεται να αφορά είτε ποσοστό των συνολικών δικαιωµάτων είτε τα αδιάθετα δικαιώµατα της 
αποθήκης νεοεισερχοµένων. 

Ως προς τη δηµοπράτηση ποσοστού των συνολικών δικαιωµάτων, όπως αναφέρθηκε και στην 
παράγραφο 2.5.3 παραπάνω, για την περίοδο 2005-2007 δεν προβλέπεται τέτοια µέθοδος 
κατανοµής και τα συνολικά δικαιώµατα θα κατανεµηθούν δωρεάν. 

Όσον αφορά στα αδιάθετα δικαιώµατα της αποθήκης νεοεισερχοµένων µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2007, όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 5.2, αυτά ενδέχεται να δηµοπρατηθούν 
από την Αρµόδια Αρχή το αργότερο µέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2008. Η σχετική απόφαση θα 
ληφθεί εγκαίρως και θα κοινοποιηθεί άµεσα σε όλους τους ενδιαφερόµενους. 
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3. KATANOMH ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3.1 Κατανοµή συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων σε επίπεδο 
δραστηριότητας 

3.1.1 Μεθοδολογία κατανοµής δικαιωµάτων 

Καθώς στον Ελληνικό χώρο οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στην Οδηγία 2003/87 
διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς τη διάρθρωση των εκποµπών τους (εκποµπές από καύσεις 
και εκποµπές από διεργασίες) αλλά και ως προς τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξής τους κατά την 
προσεχή τριετία 2005-2007, κρίνεται σκόπιµο όπως η κατανοµή δικαιωµάτων να γίνει σε 2 
στάδια και συγκεκριµένα πρώτα σε επίπεδο δραστηριότητας και στη συνέχεια σε επίπεδο 
εγκατάστασης. Έτσι, στην Παράγραφο 3.1 παρουσιάζεται το πρώτο µεθοδολογικό στάδιο 
(κατανοµή σε επίπεδο δραστηριότητας) και στην Παράγραφο 3.2  η κατανοµή σε επίπεδο 
εγκατάστασης.   

Οι δραστηριότητες που εξετάζονται στο επίπεδο αυτό αντιστοιχούν στις δραστηριότητες του 
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας, δηλ. Ηλεκτροπαραγωγή και Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης, 
∆ιυλιστήρια, Σίδηρος & Χάλυβας, Φρύξη µεταλλευµάτων, Τσιµέντο, Ασβέστης, Γυαλί, 
Κεραµικά και Χαρτί - χαρτόνι. 

Η κατανοµή δικαιωµάτων σε επίπεδο δραστηριότητας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

(1) Το ποσό των δικαιωµάτων για την αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχοµένων (βλ. Παράγραφο 
5.2.2.1) αφαιρείται από την αρχή από τα συνολικά δικαιώµατα, µε το σκεπτικό ότι τα 
δικαιώµατα της αποθήκης καλύπτουν τις εκποµπές νέων εγκαταστάσεων που 
εξυπηρετούν βασικές ενεργειακές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις γενικά 
της οικονοµίας (παραγωγή ηλεκτρισµού και υγρών καυσίµων, παραγωγή καυσίµων µε 
καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις) αλλά και των υπόχρεων επιχειρήσεων.   

(2) Όσον αφορά στις εκποµπές CO2 από διεργασίες, η µείωσή τους στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτεί αλλαγή στο είδος των υφιστάµενων πρώτων και 
βοηθητικών υλών ή/και στην χρησιµοποιούµενη τεχνολογία παραγωγής (αλλαγή που 
µπορεί να επηρεάσει το είδος ή/και την ποσότητα των πρώτων και βοηθητικών υλών). 
Τέτοιες αλλαγές προωθούνται και µέσω υφιστάµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων όπως για 
παράδειγµα την  Οδηγία 96/61/ΕΚ (Οδηγία IPPC) και τον Ν. 2965/2001 για τη "Βιώσιµη 
ανάπτυξη Αττικής”. Ωστόσο, καταρχήν σε κάποιες δραστηριότητες όπου η συντριπτική 
πλειοψηφία των εγκαταστάσεων είναι µικρές και µάλλον παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. 
ασβέστης, κεραµικά) κρίνεται δύσκολο να εφαρµοστούν άµεσα (δηλ. εντός των 
επόµενων 1-2 ετών) τόσο από τεχνική άποψη, όσο και από οικονοµική.  

Επιπλέον, υπάρχουν δραστηριότητες όπου ο µόνος εφικτός τρόπος µείωσης των 
εκποµπών CO2 από διεργασίες είναι η µείωση του βαθµού αξιοποίησης µιας από τις 
διεργασίες της εγκατάστασης, κάτι που ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην 
εγχώρια απασχόληση και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα ορισµένων επιχειρήσεων. 
Τέτοιο παράδειγµα είναι οι εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου, όπου η µείωση των 

∆εκέµβριος 2004  32 
 



EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών  

εκποµπών από διεργασίες, οι οποίες οφείλονται στην παραγωγή κλίνκερ, µπορούν να 
µειωθούν µε µείωση της εγχώριας παραγωγής κλίνκερ (άρα µείωση της λειτουργίας του 
κλιβάνου σε επίπεδα που να συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας) και εισαγωγή 
έτοιµου κλίνκερ από το εξωτερικό.  

Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, ως πρώτη αρχή της κατανοµής δικαιωµάτων σε επίπεδο 
δραστηριότητας για την περίοδο 2005-2007 υιοθετείται η µη απαίτηση µειώσεων των 
προβλεπόµενων εκποµπών CO2 από διεργασίες.  

Πάντως, µε δεδοµένο το ότι η επόµενη περίοδος εµπορίας 2008-2012 θα είναι κατά πολύ 
απαιτητικότερη όσον αφορά στις µειώσεις εκποµπών, χρειάζεται να προωθηθεί άµεσα 
και αποτελεσµατικά η ουσιαστική διείσδυση Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) 
στην Ελληνική Βιοµηχανία που έχουν και θετικό αποτέλεσµα στις εκποµπές CO2 από 
διεργασίες.    

(3) Όσον αφορά στις εκποµπές από καύσεις, κρίνεται απαραίτητο να υποστηριχθεί η 
συµπαραγωγή καθώς ναι µεν µπορεί να αυξάνει τις εκποµπές CO2 σε επίπεδο 
εγκατάστασης, αλλά υποκαθιστά ηλεκτρισµό που στην Ελλάδα και τουλάχιστον προς το 
παρόν συνοδεύεται από σχετικά υψηλές ενεργειακές απώλειες (λόγω χαµηλής απόδοσης 
αρκετών παλαιών µονάδων και απωλειών της τάξης του 9% περίπου κατά τη µεταφορά 
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας) και υψηλό συντελεστή εκποµπής CO2 ανά 
παραγόµενη kWh (µέσος συντελεστής στην Ελλάδα το 2003: 1.080 kg CO2/MWh, 
ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο περίπου 470 kg CO2/MWh). Έτσι, υιοθετείται η µη 
απαίτηση µειώσεων εκποµπών CO2 από τις υφιστάµενες µονάδες συµπαραγωγής 
(αδιακρίτως του χρησιµοποιούµενου καυσίµου).  

(4) Αναφορικά µε τις προβλεπόµενες λοιπές καύσεις, αυτές θα µειωθούν στο βαθµό που 
χρειάζεται (µέσω της χρήσης κατάλληλου συντελεστή συµµόρφωσης) ώστε να ισούνται 
µε τα δικαιώµατα που αποµένουν προς κατανοµή µετά την αφαίρεση των 
προαναφερθεισών ποσοτήτων. 

(5) Τέλος, σχετικά µε τα δικαιώµατα της αποθήκης Λοιπών Νεοεισερχοµένων (βλ. 
Παράγραφο 5.2.2.2) η ποσότητα των δικαιωµάτων αυτών εκτιµήθηκε µε βάση το πιο 
πρόσφατο έτος µε διαθέσιµα στοιχεία (2003) και ως ποσοστό των εκποµπών CO2 σε 4 
συγκεκριµένες δραστηριότητες (κεραµικά, ασβέστης, χαρτί-χαρτόνι και λοιπές 
εγκαταστάσεις καύσης) όπου εκτιµήθηκε ότι κυρίως υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης 
νεοεισερχόµενων. Έτσι, για τις ανάγκες της κατανοµής δικαιωµάτων ανά δραστηριότητα  
επιλέγεται ως βασική προσέγγιση η αφαίρεση της ποσότητας της αποθήκης αναλογικά 
από τα δικαιώµατα των διαφόρων δραστηριοτήτων, τα οποία υπολογίστηκαν 
ακολουθώντας τα προηγούµενα βήµατα.        

Με βάση τα παραπάνω, η βασική εξίσωση υπολογισµού είναι: 
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ΤΑ συνολική ποσότητα δικαιωµάτων για το σύνολο 2005-2007 
Αδηµοπρ δικαιώµατα που δηµοπρατούνται για το σύνολο 2005-2007  
ΑΑπΓν δικαιώµατα αποθήκης Γνωστών Νεοεισερχοµένων για το σύνολο 2005-2007 
Cfp  συντελεστής συµµόρφωσης για εκποµπές CO2 από διεργασίες (ίσος µε 1) 
Cfc  συντελεστής συµµόρφωσης για εκποµπές CO2 από καύσεις 

iΕP   ιστορικές εκποµπές από διεργασίες στη δραστηριότητα-i 

GrPi  παράγοντας αύξησης εκποµπών από διεργασίες για δραστηριότητα-i 

iΕC   ιστορικές εκποµπές από καύσεις στη δραστηριότητα-i 

GrCi  παράγοντας αύξησης εκποµπών από καύσεις για δραστηριότητα-i 

iCHP  ιστορικές εκποµπές από συµπαραγωγή στη δραστηριότητα-i 

  
Οι παράγοντες αύξησης GrPi και GrCi για κάθε δραστηριότητα υπολογίζονται από το συνδυασµό 
των στοιχείων των Πινάκων 2-10 και 2-11 παραπάνω. 

Από την (1), ο συντελεστής συµµόρφωσης για τις προβλεπόµενες λοιπές καύσεις ισούται µε 
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Η αφαίρεση των δικαιωµάτων της αποθήκης των Λοιπών Νεοεισερχοµένων από τις 
δραστηριότητες γίνεται αναλογικά σύµφωνα µε 
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SΑi
’ δικαιώµατα για το σύνολο των υφιστάµενων εγκαταστάσεων της δραστηριότητας-i και για 

το σύνολο 2005-2007 

SΑi δικαιώµατα για το σύνολο της δραστηριότητας-i και για το σύνολο 2005-2007 πριν την 
αφαίρεση της αποθήκης των Λοιπών Νεοεισερχοµένων 

ΑΑπΛοι δικαιώµατα αποθήκης Λοιπών Νεοεισερχοµένων για το σύνολο 2005-2007 
 

Υπενθυµίζεται ότι οι µέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές σε επίπεδο εγκατάστασης που 
χρησιµοποιούνται (ως άθροισµα) στην εξίσωση (1) παραπάνω υπολογίζονται στη βάση των 
κανόνων που παρουσιάσθηκαν στην Παράγραφο 2.5.1.1 παραπάνω. 

3.1.2 Αποτελέσµατα κατανοµής δικαιωµάτων ανά δραστηριότητα 

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της προαναφερθείσας µεθοδολογίας κατανοµής, σε 
συνδυασµό µε τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων και το µέγεθος των αποθηκών παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 3-1. Ακόµη στον Πίνακα αυτόν παρουσιάζεται ο συνολικός µέσος συντελεστής 
συµµόρφωσης κατά δραστηριότητα (όπως προκύπτει από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που 
παρουσιάσθηκε στην Παράγραφο 3.1.1) µε βάση τις µέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές της 
περιόδου 2000-2003 και τις εκποµπές του πιο πρόσφατου έτους (2003). Κρίνεται σκόπιµη η 
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παράθεση του συντελεστή και ως προς τις δύο βάσεις αναφοράς καθώς δίνει πληρέστερη εικόνα 
για τυχόν ιδιαιτερότητες του έτους 2003 σε σύγκριση µε την ιστορική περίοδο.  

Τέλος, επισηµαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριµένα θέµατα που σχετίζονται µε τον 
ανταγωνισµό εκτός της ΕΕν (κριτήριο 11 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας), καθώς η 
αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων δε µπορεί παρά να αποτελέσει αντικείµενο συνολικών 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕν.  

 

Πίνακας 3-1: Συγκριτική θεώρηση των εκποµπών CO2 από τις υπόχρεες εγκαταστάσεις ανά 
δραστηριότητα που προκύπτουν από το ΣΑΕ και των δικαιωµάτων εκποµπών 
πριν και µετά την αφαίρεση της αποθήκης νεοεισερχοµένων.  

  ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

∆ΙΥΛΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΣΙ∆ΗΡΟΣ 
& 

ΧΑΛΥΒΑΣ 
ΦΡΥΞΗ 
ΜΕΤΑΛΛ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΓΥΑΛΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΧΑΡΤΙ & 

ΧΑΡΤΟΝΙ 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΑΕ 167,035,780 12,372,571 2,432,016 2,445,470 34,114,699 2,553,899 332,836 2,472,670 637,951 3,672,693 228,070,584 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 162,914,253 12,189,422 2,418,379 2,438,022 33,787,421 2,535,837 326,615 2,429,084 622,166 3,604,853 223,266,053 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΑΕ 

0.975 0.985 0.994 0.997 0.990 0.993 0.981 0.982 0.975 0.982 0.979 

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ           9,475,497 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

156,199,372 10,296,226 2,392,650 2,421,885 33,215,274 2,503,008 316,331 2,356,754 596,454 3,492,603 213,790,556 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
0.944 0.948 1.027 1 0.993 0.987 1.000 0.953 0.946 0.922 0.991 0.969 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

2003 
0.995 0.954 1.463 1 0.974 1.041 1.012 1.044 0.954 0.992 1.080 1.004 

 1 Ο συντελεστής είναι κατά πολύ µεγαλύτερος του 1 καθώς στον κλάδο πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές επεκτάσεις 
ορισµένων εγκαταστάσεων κατά τα έτη 2001-2003 οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση (µέχρι και 
διπλασιασµού) της δραστηριότητάς τους. 

 

3.2 Κατανοµή συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων σε επίπεδο 
εγκατάστασης 

3.2.1 Γενικοί κανόνες κατανοµής δικαιωµάτων 

3.2.1.1 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις 

Η µεθοδολογία για την κατανοµή δικαιωµάτων ανά εγκατάσταση, µε δεδοµένη την κατανοµή σε 
επίπεδο δραστηριότητας η οποία προέκυψε από το προηγούµενο µεθοδολογικό στάδιο, 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια σηµεία: 
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Η κατανοµή γίνεται στη βάση των ιστορικών εκποµπών των εγκαταστάσεων για την χρονική 
περίοδο αναφοράς (2000-2003), οι οποίες υπολογίζονται βάσει των κανόνων που αναφέρθηκαν 
στην Παράγραφο 3.1.1. Έτσι, δράσεις µε θετική συµβολή στη µείωση των εκποµπών που 
αναλήφθηκαν από την εγκατάσταση εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς, λαµβάνονται 
εµµέσως υπόψη καθώς εξάγεται ο µέσος όρος µιας σειράς ετών µετά την εξαίρεση αυτού µε τις 
χαµηλότερες εκποµπές (που, για παράδειγµα, µπορεί να ταυτίζεται µε το επόµενο µετά την 
εισαγωγή του φυσικού αερίου έτος). 

• 

• 

• 

• 

Επιπλέον, ακολουθούνται αντίστοιχοι κανόνες µε αυτούς σε επίπεδο δραστηριότητας όσον 
αφορά στις εκποµπές από διεργασίες και συµπαραγωγή (λαµβάνεται συντελεστής 
συµµόρφωσης ίσος µε 1).  

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη στην κατανοµή εγκαταστάσεις µε ηµεροµηνία έναρξης 
λειτουργίας µετά το τελευταίο έτος της χρονικής περιόδου αναφοράς (και οι οποίες κατά 
συνέπεια είχαν µηδενικές εκποµπές καθ’ όλη την περίοδο αυτήν), εκτιµώνται οι 
«προσαρµοσµένες ιστορικές εκποµπές» στη βάση των προβλεπόµενων εκποµπών σε συνθήκες 
πλήρους λειτουργίας. 

Επίσης, στην περίπτωση που µια εγκατάσταση χρησιµοποιεί βιοµάζα – είτε αποκλειστικά είτε 
συµπληρωµατικά µε κάποιο συµβατικό καύσιµο – τότε επίσης γίνεται «προσαρµογή των 
ιστορικών εκποµπών» της εγκατάστασης στη βάση των εκποµπών της ποσότητας του 
συµβατικού καυσίµου που αντιστοιχεί στην χρήση της βιοµάζας, καθώς εάν δεν γίνει η 
προσαρµογή αυτή οι ιστορικές εκποµπές της εγκατάστασης είναι πολύ χαµηλές ή µηδενικές 
(λόγω του ότι η βιοµάζα έχει συντελεστή εκποµπής CO2 ίσο µε 0). Κατά την προσαρµογή, 
στην  περίπτωση χρήσης βιοµάζας µαζί µε συµβατικό καύσιµο, στις ιστορικές εκποµπές της 
εγκατάστασης προστίθεται το 5% των εκποµπών του συµβατικού καυσίµου που αποφεύγεται 
λόγω της χρήσης βιοµάζας, ενώ στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης βιοµάζας το 
προαναφερθέν ποσοστό αυξάνεται σε 10%. 

Τα σχετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της προαναφερθείσας µεθοδολογίας κατανοµής 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην Παράγραφο 3.2.3 παρακάτω. 

3.2.1.2 ∆ιακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων 

Προβλέπεται το ακόλουθο σχήµα σε σχέση µε την οριστική διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων: 

 Η διακοπή λειτουργίας µιας εγκατάστασης θεωρείται οριστική όταν ισχύει µία από τις 
ακόλουθες συνθήκες: 

− Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης έχει αφαιρεθεί / ανακληθεί από την αρµόδια αρχή 
χορήγησής της  

− Ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης έχει ειδοποιήσει γραπτώς την αρµόδια αρχή 
για την χορήγηση άδειας εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ότι η εγκατάσταση διακόπτει 
οριστικά τη λειτουργία της. 

− Η διακοπή είναι συνέπεια δικαστικής απόφασης (όπως π.χ. πτώχευσης) 

− Η εγκατάσταση άλλαξε οριστικά δραστηριότητα  
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− Οι εκποµπές της εγκατάστασης σε ένα έτος της περιόδου εφαρµογής του Συστήµατος 
Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών – όπως αυτές καταγράφονται στην τελευταία 
διακριβωµένη ετήσια αναφορά εκποµπών της εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην 
αρµόδια αρχή – αποτελούν ποσοστό χαµηλότερο του 10% των µέσων ετησίων 
ιστορικών εκποµπών της εγκατάστασης κατά την χρονική περίοδο αναφοράς.  Η 
διαπίστωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας κοινοποιείται στον φορέα εκµετάλλευσης 
της εγκατάστασης εντός 1 µήνα από την κατάθεση της διακριβωµένης έκθεσης εκποµπών 
στην αρµόδια αρχή και του παρέχεται χρονικό περιθώριο 10 εργάσιµων ηµερών ώστε – 
εφόσον το επιθυµεί - να καταθέσει γραπτή αίτηση  προς την αρµόδια αρχή όπου να 
αποδεικνύει ότι η διακοπή λειτουργίας έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αρµόδια αρχή 
εκδίδει σχετική απόφαση εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης που 
κοινοποιείται στο φορέα εκµετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση που η διακοπή αποδειχθεί 
οριστική, αφαιρείται από την εγκατάσταση η άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου. 

 Για τα έτη που ακολουθούν το έτος οριστικής διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης δεν 
εκδίδονται δικαιώµατα. Τα υπόλοιπα δικαιώµατα της εγκατάστασης µέχρι τη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου εµπορίας µεταφέρονται στην αποθήκη Λοιπών Νεοεισερχοµένων, εκτός 
εάν ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης που διακόπτει οριστικά τη λειτουργίας της 
επιλέξει να µεταφέρει τα δικαιώµατα που αποµένουν σε νέα εγκατάστασή του ( «κανόνας 
µεταφοράς δικαιωµάτων σε νέα εγκατάσταση» / transfer rule, βλ. παράγραφο 3.2.1.3 
παρακάτω).  

 Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τα δικαιώµατα για το έτος που έπεται αυτού της οριστικής 
διακοπής λειτουργίας, η εγκατάσταση υποχρεώνεται να παραδώσει το σύνολο των 
δικαιωµάτων αυτών στην αρµόδια αρχή. Εάν δεν διαθέτει επαρκή δικαιώµατα για το σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να τα αναζητήσει στην αγορά δικαιωµάτων ή αλλιώς να πληρώσει το 
χρηµατικό πρόστιµο που προβλέπει το άρθρο 16 της Οδηγίας. 

 Από τα δικαιώµατα που έχουν εκδοθεί για το έτος οριστικής διακοπής λειτουργίας της 
εγκατάστασης η εγκατάσταση παραδίδει στην αρµόδια αρχή τόσα δικαιώµατα όσα χρειάζεται 
(σε συνδυασµό πιθανώς και µε άλλα που ενδεχοµένως κατέχει) για να καλύψει τις εκποµπές 
της κατά το έτος αυτό και µέχρι την οριστική διακοπή της λειτουργίας. 

 Εάν µια εγκατάσταση, για την οποία διαπιστώθηκε οριστική διακοπή λειτουργίας σε κάποιο 
έτος της περιόδου εφαρµογής, επαναλειτουργήσει σε κάποιο έτος της ίδιας περιόδου, τότε 
θεωρείται νεοεισερχόµενη και εµπίπτει στις διατάξεις που προβλέπονται για τους 
νεοεισερχόµενους. 

Στην περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης:   

 Η εγκατάσταση διατηρεί το σύνολο των δικαιωµάτων που εκδόθηκαν για λογαριασµό της 
κατά το έτος που ξεκίνησε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας, καθώς και την άδεια εκποµπής 
αερίων του θερµοκηπίου. 

 Η έκδοση των δικαιωµάτων για λογαριασµό της εγκατάστασης σταµατά µέχρι το έτος 
επανέναρξης της λειτουργίας της, αλλά ο αριθµός των δικαιωµάτων µειώνεται αναλογικά 
ώστε να λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η εγκατάσταση δεν 
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λειτουργούσε και τα υπόλοιπα δικαιώµατα  µεταφέρονται στην αποθήκη Λοιπών 
Νεοεισερχοµένων. 

 

3.2.1.3 Μεταφορά δικαιωµάτων σε νέες εγκαταστάσεις 

Για την πρώτη περίοδο εφαρµογής του συστήµατος (2005-2007) προβλέπεται το ακόλουθο σχήµα 
µεταφοράς δικαιωµάτων (transfer rule): 

• Η µεταφορά δικαιωµάτων από µία υφιστάµενη εγκατάσταση που κλείνει σε µία νέα (όπου ο 
όρος «νέα» καλύπτει και την επέκταση άλλης υφιστάµενης εγκατάστασης, που σύµφωνα µε 
τους ορισµούς της Οδηγίας 2003/87 θεωρείται επίσης «νεοεισερχόµενη») είναι δυνατή µόνο 
στην περίπτωση που οι δύο εγκαταστάσεις ασκούν την ίδια δραστηριότητα του Παραρτήµατος 
Ι της Οδηγίας 2003/87 και έχουν τον ίδιο φορέα εκµετάλλευσης. 

• Εάν η δυναµικότητα της νέας εγκατάστασης είναι µεγαλύτερη από ότι της παλαιάς, τότε τα 
επιπλέον δικαιώµατα που χρειάζεται η νέα εγκατάσταση δίνονται από την αποθήκη 
νεοεισερχοµένων και βάσει των κανόνων που προβλέπονται για τον υπολογισµό των 
δικαιωµάτων για νεοεισερχόµενους 

• Εάν η δυναµικότητα της νέας εγκατάστασης είναι µικρότερη από ότι της παλαιάς, τότε:  

(α) τα πρόσθετα δικαιώµατα (που δεν χρειάζεται η νέα εγκατάσταση) ακολουθούν τη 
διαδικασία που προβλέπεται για την οριστική διακοπή λειτουργίας  

(β) το τµήµα των δικαιωµάτων της παλαιάς εγκατάστασης που µεταφέρεται στη νέα 
υπολογίζεται µε βάση τους κανόνες που προβλέπονται για τον υπολογισµό των 
δικαιωµάτων για νεοεισερχόµενους (ώστε να µην υπάρχει διαφορετική µεταχείριση 
των νεοεισερχοµένων που λαµβάνουν δικαιώµατα από µεταφορά και αυτών που 
λαµβάνουν δικαιώµατα κατευθείαν από την αποθήκη νεοεισερχοµένων). 

• Αναφορικά µε τον χρονισµό της οριστικής διακοπής λειτουργίας της παλαιάς εγκατάστασης / 
έναρξης λειτουργίας της νέας εγκατάστασης δεν τίθεται κάποιος συγκεκριµένος χρονικός 
περιορισµός, αλλά: 

− Με την οριστική διακοπή λειτουργίας της παλαιάς εγκατάστασης δεν εκδίδονται πλέον 
άλλα δικαιώµατα για λογαριασµό της 

− ∆ικαιώµατα για τη νέα εγκατάσταση θα εκδοθούν µόλις αυτή αρχίσει να λειτουργεί 
(και προφανώς αφού έχει αποκτήσει την άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου) 

− Ο αριθµός των δικαιωµάτων που θα µεταφερθούν από την παλαιά στη νέα 
εγκατάσταση θα µειωθεί αναλογικά µε το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ 
οριστικής διακοπής λειτουργίας παλαιάς / έναρξη λειτουργίας νέας σε σχέση µε το 
χρονικό διάστηµα από την οριστική διακοπή λειτουργίας µέχρι τη λήξη της περιόδου 
εφαρµογής.  

− Η µείωση αυτή δεν θα γίνει σε περίπτωση που η δυναµικότητα της νέας εγκατάστασης 
είναι µεγαλύτερη από ότι της παλαιάς και τα υπολογιζόµενα δικαιώµατα για τη νέα 
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(χωρίς να ληφθεί υπόψη η χρονική υστέρηση της έναρξης λειτουργίας της νέας) 
ξεπερνούν τον µειωµένο αριθµό δικαιωµάτων που αναφέρθηκε προηγουµένως. 

3.2.1.4 Νεοεισερχόµενοι 

Το πλαίσιο και οι κανόνες πρόσβασης των νεοεισερχοµένων στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπών  
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 5.2.  

3.2.2 Ειδικοί κανόνες κατανοµής δικαιωµάτων 

3.2.2.1 Πρώιµη δράση (early action) 

Στη µεθοδολογία κατανοµής που εφαρµόζεται σε επίπεδο δραστηριότητας και σε επίπεδο 
εγκατάστασης η πρώιµη δράση ενισχύεται έµµεσα καθώς για τον υπολογισµό των ιστορικών 
εκποµπών σε επίπεδο εγκατάστασης (και κατά συνέπεια σε επίπεδο δραστηριότητας, µε άθροιση 
των εκποµπών των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας) λαµβάνεται ο µέσος όρος των εκποµπών 
των ετών της επιλεγµένης χρονικής περιόδου αναφοράς, µε την εξαίρεση του έτους µε τις 
χαµηλότερες εκποµπές. Έτσι, εάν η αιτία της µείωσης εκποµπών κατά το έτος αυτό ήταν για 
παράδειγµα η εξοικονόµηση ενέργειας ή η υποκατάσταση καυσίµου από άλλο µε χαµηλότερο 
συντελεστή εκποµπής CO2, τότε η αναπόφευκτη µείωση εκποµπών λόγω των δράσεων αυτών (που 
οδηγεί και σε µειωµένα δικαιώµατα εκποµπής αυτά υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη  τη 
συµµετοχή των εκποµπών της εγκατάστασης στο σύνολο  των εκποµπών) δεν λαµβάνεται υπόψη 
και εποµένως η κατανοµή δικαιωµάτων προκύπτει ευνοϊκότερη για την εγκατάσταση.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω, η επιλογή κατάλληλης χρονικής περιόδου αναφοράς συνιστά έναν 
έµµεσο τρόπο αναγνώρισης της πρώιµης δράσης. Είναι προφανές πως όσο περισσότερο η περίοδος 
αυτή  καλύπτει παρελθόντα έτη, τόσο µεγαλύτερη η αναγνώριση της πρώιµης δράσης καθώς στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα όποια µέτρα µείωσης εκποµπών έλαβαν χώρα τα πρόσφατα έτη. 
Ωστόσο, η χρήση µιας µεγάλης περιόδου αναφοράς δυσχεραίνει την εξεύρεση αξιόπιστων 
στοιχείων για τα παλαιά έτη και άρα µειώνει την αξιοπιστία των υπολογισµών εκποµπών. Για την 
ανάπτυξη του Ελληνικού ΕΣΚ∆Ε, ως περίοδος αναφοράς χρησιµοποιήθηκε η τετραετία 2000-
2003. Η αξιοποίηση ετών πριν το 2000 ήταν προβληµατική καθώς για πολλές από τις υπόχρεες 
εγκαταστάσεις τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό των εκποµπών δεν ήταν διαθέσιµα. 

3.2.2.2 Εκποµπές από διεργασίες 

Η αναγνώριση της δυσκολίας (ή και σε αρκετές περιπτώσεις αδυναµίας) µείωσης των εκποµπών 
CO2 από διεργασίες, τόσο από τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη αποτελεί κεντρικό σηµείο 
της µεθοδολογίας κατανοµής δικαιωµάτων που υιοθετήθηκε τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας όσο 
και σε επίπεδο εγκατάστασης. Η δυσκολία αυτή αναγνωρίζεται µέσω της χρήσης συντελεστή 
συµµόρφωσης ίσου µε 1 για όλες τις εκποµπές από διεργασίες και για την περίοδο 2005-2007.  

Η χρήση συντελεστή συµµόρφωσης ίσου µε 1 δεν είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί και στην 
επόµενη περίοδο εµπορίας, καθώς µέχρι τότε οι εγκαταστάσεις έχουν επαρκή διαθέσιµο χρόνο να 
εξετάσουν, να αξιολογήσουν και να υιοθετήσουν Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (π.χ. µε βάση τα 
IPPC Brefs) ή άλλες τεχνικές / τεχνολογίες που οδηγούν σε µείωση των εκποµπών CO2 από 
διεργασίες.  
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3.2.2.3 Συµπαραγωγή 

Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας κατανοµής που υιοθετήθηκε, η συµπαραγωγή (αδιακρίτως του 
χρησιµοποιούµενου καυσίµου) υποστηρίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι εκποµπές από 
διεργασίες, δηλαδή µε χρήση συντελεστή συµµόρφωσης ίσου µε 1 τόσο για τις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις όσο και για τις νεοεισερχόµενες. Ωστόσο, για τις δεύτερες ο υπολογισµός των 
δικαιωµάτων γίνεται στη βάση συνολικού συντελεστή απόδοσης 85% προκειµένου γενικά να 
ενισχυθούν οι αποδοτικές εγκαταστάσεις. 

3.2.2.4 Αύξηση εκποµπών λόγω νοµοθετικών απαιτήσεων 

Η αναπόφευκτη αύξηση των εκποµπών CO2 σε ορισµένες εγκαταστάσεις λόγω νοµοθετικών 
απαιτήσεων λαµβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας κατανοµής ειδικά στην περίπτωση των 
διυλιστηρίων για την παραγωγή καυσίµων χαµηλότερης περιεκτικότητας σε θείο, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων της Οδηγίας 2003/17/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή απαιτεί από τα διυλιστήρια την παραγωγή 
βενζίνης και ντίζελ «ελεύθερου από θείο» (δηλ. < 10 ppm).  

Αναφορικά µε το βαθµό ετοιµότητας των ελληνικών διυλιστηρίων για την εφαρµογή της Οδηγίας, 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

Στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο θα χρειαστεί εγκατάσταση και λειτουργία 
µονάδας αποθείωσης, η οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2006.  

• 

• 

• 

Στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη απαιτείται επίσης η λειτουργία µονάδας 
υπεραποθείωσης ντίζελ από 1/1/2005. 

Στο διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επίσης κατασκευάζεται νέα µονάδα παραγωγής υδρογόνου, 
η οποία αναµένεται να λειτουργήσει πλήρως το καλοκαίρι του 2005.  

Οι αυξήσεις εκποµπών από τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις έχουν ληφθεί υπόψη στη 
συγκρότηση της αποθήκης των Γνωστών Νεοεισερχοµένων και για τον υπολογισµό των 
δικαιωµάτων τους έχει ληφθεί συντελεστής συµµόρφωσης ίσος µε 1, µε το σκεπτικό ότι οι 
επενδύσεις αυτές γίνονται για να καλυφθούν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικών Οδηγιών σχετικά µε 
την ποιότητα των καυσίµων, και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την τήρηση των όσων 
προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία (κάτι που αναπόφευκτα αυξάνει τις εκποµπές CO2 στις 
περιπτώσεις αυτές). 

3.2.3 Αποτελέσµατα κατανοµής δικαιωµάτων ανά εγκατάσταση 

Τα υπολογιζόµενα δικαιώµατα ανά εγκατάσταση για τα διάφορα σενάρια κατανοµής συνολικών 
δικαιωµάτων που εξετάσθηκαν παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α.  

Τα δικαιώµατα κάθε εγκατάστασης για την περίοδο 2005-2007 προβλέπεται να 
κατανεµηθούν σε 3 ισόποσες ετήσιες δόσεις. 
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3.3 Λοιπά θέµατα εφαρµογής σε σχέση µε την κατανοµή 
δικαιωµάτων 

3.3.1 Μεταφορά δικαιωµάτων στην επόµενη περίοδο εφαρµογής (banking) 

Σε σχέση µε τη µεταφορά δικαιωµάτων στην επόµενη περίοδο εφαρµογής (banking) - µε βάση και 
τη στάση που έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τα λοιπά Κράτη-Μέλη - στο παρόν ΕΣΚ∆Ε  δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα µεταφοράς δικαιωµάτων από την περίοδο 2005-2007 στην 
επόµενη περίοδο εφαρµογής 2008-2012. 

Σε σχέση µε τον χειρισµό των αδιάθετων δικαιωµάτων των όποιων αποθηκών στο τέλος της 
περιόδου 2005-2007, όπως αναφέρεται και στους κανόνες πρόσβασης των νεοεισερχοµένων 
(Παράγραφος 5.2), προβλέπεται η πώληση (ενδεχοµένως µέσω δηµοπρασίας) των αδιάθετων 
δικαιωµάτων στις αρχές του 2008 και η ακύρωση αυτών που τελικά δεν καταστεί δυνατό να 
πωληθούν. 

Έτσι, αναλυτικότερα, προβλέπεται το ακόλουθο σχήµα: 

• ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά δικαιωµάτων - που δεν έχουν παραδοθεί από τις εγκαταστάσεις 
για την κάλυψη των εκποµπών τους και ακυρωθεί από την Αρµόδια Αρχή µέχρι την 30η 
Απριλίου 2008 – στην περίοδο 2008-2012. Τυχόν δικαιώµατα που έχουν εκδοθεί κατά την 
τριετία 2005-2007 και δεν έχουν παραδοθεί από τις εγκαταστάσεις µέχρι την 30η Απριλίου 
2008 θα ακυρωθούν από την Αρµόδια Αρχή. 

• Επιτρέπεται η χρήση από µία εγκατάσταση δικαιωµάτων που έχουν εκδοθεί σε ένα έτος της 
περιόδου για την κάλυψη εκποµπών επόµενων ετών της περιόδου (intra-period banking). 

• Tα δικαιώµατα της αποθήκης νεοεισερχοµένων που παραµένουν αδιάθετα µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου κάθε έτους της περιόδου µεταφέρονται στην αποθήκη του επόµενου έτους της 
περιόδου. 

• Τα δικαιώµατα  της αποθήκης νεοεισερχοµένων που παραµένουν αδιάθετα µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2007 θα πωληθούν (ενδεχοµένως µέσω δηµοπρασίας και µέχρι το άνω όριο της 
Οδηγίας, δηλ. 5% των συνολικών δικαιωµάτων). Στην περίπτωση που τα αδιάθετα δικαιώµατα 
της αποθήκης ξεπερνούν το άνω όριο αυτό, τότε το πλεόνασµα θα ακυρωθεί. 

3.3.2 Μονοµερής ένταξη πρόσθετων εγκαταστάσεων (opt-in) 

Για την περίοδο 2005-2007 δεν προτείνεται καταρχήν η µονοµερής ένταξη εγκαταστάσεων που 
ασκούν δραστηριότητα του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2003/87 και των οποίων η 
δυναµικότητα είναι χαµηλότερη από το όριο του Παραρτήµατος αυτού, δυνατότητα που 
προβλέπεται από το άρθρο 24 της Οδηγίας, καθώς: 

• Όσον αφορά την οικειοθελή µονοµερή ένταξη εγκαταστάσεων, προς το παρόν δεν έχει 
διατυπωθεί σχετικό αίτηµα προς την Κεντρική ∆ιοίκηση.  

• Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας σε εγκαταστάσεις χαµηλότερης 
δυναµικότητας πρακτικά αφορά κυρίως τις εγκαταστάσεις παραγωγής ασβέστη και κεραµικών, 
καθώς και τις λοιπές εγκαταστάσεις καύσης. Ωστόσο, ειδικά για τις δύο πρώτες 
δραστηριότητες, οι εγκαταστάσεις που αποµένουν είναι λίγες και πάντως µε πολύ χαµηλές 
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ετήσιες εκποµπές CO2 µε συνέπεια η ένταξή τους στην Οδηγία να συνεπάγεται δυσανάλογο µε 
την περιβαλλοντική ωφέλεια οικονοµικό κόστος εφαρµογής. 

 

3.3.3 Προσωρινή εξαίρεση ορισµένων εγκαταστάσεων (opt-out) 

∆εν προβλέπεται η προσωρινή εξαίρεση εγκαταστάσεων για την περίοδο 2005-2007 
(δυνατότητα που παρέχεται µε το άρθρο 27 της Οδηγίας 2003/87). 

 

3.3.4 Οµαδοποίηση εγκαταστάσεων (pooling) 

Μέχρι την παρούσα χρονική στιγµή δεν έχει υποβληθεί προς την κεντρική διοίκηση κάποιο αίτηµα 
από εγκαταστάσεις που ασκούν την ίδια δραστηριότητα για τη σύσταση οµάδας (pool). Ωστόσο, 
προβλέπεται να επιτραπεί η δηµιουργία τέτοιων οµάδων κατά την περίοδο 2005-2007 εφόσον 
υποβληθεί σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόµενους και υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτηµα που θα γίνει από την χώρα στην Ευρ. Επιτροπή αξιολογηθεί θετικά.  
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4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
4.1 ∆υναµικό (συµπεριλαµβανόµενου του τεχνολογικού δυναµικού) 

µείωσης εκποµπών 

Σύµφωνα µε το κριτήριο 3 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων 
Εκποµπών, τα προς κατανοµή δικαιώµατα εκποµπής θα πρέπει να συµβαδίζουν ποσοτικά µε το 
διαθέσιµο τεχνολογικό, οικονοµικό, κλπ. δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 
στις δραστηριότητες που καλύπτονται από την Οδηγία. Το κριτήριο αυτό είναι υποχρεωτικό σε 
σχέση µε τον καθορισµό των συνολικών προς διανοµή δικαιωµάτων εκποµπών και προαιρετικό 
όσον αφορά την κατανοµή των δικαιωµάτων σε επίπεδο δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε, το εν λόγω κριτήριο λήφθηκε υπόψη τόσο κατά τον 
προσδιορισµό των συνολικών προς διανοµή δικαιωµάτων εκποµπών όσο εν µέρει και για τη 
κατανοµή τους ανά δραστηριότητα. Συγκεκριµένα: 

Το επικαιροποιηµένο ΣΑΕ των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, που διαµορφώθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε (Παράγραφος 2.3) προκειµένου να εκτιµηθεί η εξέλιξη των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου στη χώρα αλλά και το µερίδιο των τοµέων που εµπίπτουν στην Οδηγία 
και στα αποτελέσµατα του οποίου βασίσθηκε ο προσδιορισµός των συνολικών δικαιωµάτων 
προς κατανοµή, λαµβάνει υπόψη αναλυτικά τις διαθέσιµες εναλλακτικές τεχνολογίες στους 
διαφόρους κλάδους και οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε µειώσεις εκποµπών και εκτιµά τη 
µελλοντική διείσδυσή τους ανά δραστηριότητα. Στα υπολογιστικά εργαλεία που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωση του ΣΑΕ οι εναλλακτικές τεχνολογίες 
προσοµοιώνονται αναλυτικά όσον αφορά τα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους, ενώ 
οι αποφασίζοντες λαµβάνουν τις αποφάσεις τους στη βάση των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων σε 
επίπεδο δραστηριότητας και χρήσης, της οικονοµικότητας των τεχνολογιών (που καθορίζονται 
από το κόστος επένδυσης, λειτουργίας, καυσίµου, κλπ.), το διαµορφωθέν θεσµικό πλαίσιο και 
τις πρακτικές συµπεριφοράς από τους αποφασίζοντες στις διάφορες δραστηριότητας. 

• 

• 

• 

• 

Ιδιαίτερα στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής (που αποτελεί άλλωστε τη σηµαντικότερη πηγή 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στη χώρα) το ΣΑΕ διαµορφώθηκε στη βάση αναλυτικών 
προσοµοιώσεων του ηλεκτρικού συστήµατος όπου εναλλακτικές επιλογές (διαφοροποιούµενες 
τόσο ως προς την τεχνολογία όσο και ως προς το χρησιµοποιούµενο καύσιµο) αξιολογούνται 
για την επέκταση της εγκατεστηµένης ισχύος του συστήµατος ενώ λαµβάνονται υπόψη και οι 
προοπτικές διείσδυσης ανανεώσιµων τεχνολογιών (ιδιαίτερα αιολικών µονάδων).   

Εξάλλου, η επιλεγείσα διαδροµή στο πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε για την επίτευξη του εθνικού στόχου 
περιορισµού των εκποµπών σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο, βασίσθηκε στον 
προγραµµατισµό εφαρµογής πολιτικών και µέτρων που περιλαµβάνονταν στο 2ο Εθνικό 
Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή, στο οποίο είχαν αναλυθεί λεπτοµερώς τόσο οι 
τεχνολογικές δυνατότητες περιορισµού των εκποµπών όσο και οικονοµικό δυναµικό (µε την 
προώθηση βασικών µέτρων αρνητικού ή χαµηλού κόστους).  

Ακόµη σε επίπεδο δραστηριότητας το ΕΣΚ∆Ε λαµβάνει υπόψη ότι οι διαθέσιµες πρακτικές για 
περιορισµό των εκποµπών από τις βιοµηχανικές διεργασίες των δραστηριοτήτων που 
εµπίπτουν στην Οδηγία είναι εξαιρετικά περιορισµένες, και έτσι στο σχέδιο κατανοµής οι 
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αντίστοιχες εκποµπές καλύπτονται πλήρως από ανάλογο αριθµό δικαιωµάτων. Αντίθετα, το 
ΕΣΚ∆Ε αναγνωρίζει ότι τα περιθώρια µείωσης των εκποµπών είναι σηµαντικά περισσότερα 
στις καύσεις για τις οποίες προσδιορίζονται σχετικοί συντελεστές συµµόρφωσης έτσι ώστε οι 
υπόχρεες εγκαταστάσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες περιορισµού των αντίστοιχων 
εκποµπών. 

 

4.2 Καθαρές τεχνολογίες 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών δηµιουργεί ουσιαστικά κίνητρα 
για την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών σε διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους. Έτσι δεν 
θεωρήθηκε σκόπιµος στο πλαίσιο του ΕΣΚ∆Ε ο ειδικός χειρισµός της εφαρµογής καθαρών 
τεχνολογιών µε την παροχή κάποιων πρόσθετων δικαιωµάτων (κριτήριο 8 του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
της Οδηγίας). 

Η µόνη εξαίρεση στην παραπάνω πρακτική έγινε για τις εγκαταστάσεις συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας για τις οποίες ο εφαρµοζόµενος συντελεστής συµµόρφωσης τέθηκε 
ίσος µε 1. Η επιλογή αυτή έγινε προκειµένου να ληφθεί υπόψη ότι η εγκατάσταση συστηµάτων 
συµπαραγωγής ενώ σε συνολικό επίπεδο συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου, σε επίπεδο εγκατάστασης οδηγεί σε αυξηµένες εκποµπές. Η εφαρµογή εποµένως του 
γενικού συντελεστή συµµόρφωσης για τις καύσεις και για τα συστήµατα συµπαραγωγής θα 
αποτελούσε ένα αντικίνητρο διείσδυσης στο ενεργειακό σύστηµα της εν λόγω τεχνολογίας. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι το ΕΣΚ∆Ε βασίσθηκε σε στατιστικά στοιχεία (καταναλώσεων, 
παραγωγής προϊόντων, κλπ.) που έδωσαν οι ίδιες οι υπόχρεες εγκαταστάσεις, η θεώρηση των 
καθαρών τεχνολογιών ως κριτηρίου διανοµής δικαιωµάτων εκποµπών θα απαιτούσε τον αυστηρό 
έλεγχο και επαλήθευση των παρασχεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε µε βάση αυτά να εξαχθούν 
κατάλληλοι ποσοτικοί δείκτες ανά δραστηριότητα, οι οποίοι και θα αποτελούσαν το µέτρο 
σύγκρισης για κάθε µονάδα προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρµόζουν ή όχι καθαρές 
τεχνολογίες. Οι χρονικοί περιορισµοί διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε για την περίοδο 2005-2007 δεν 
επέτρεψαν ανάλυση αυτού του τύπου, προσέγγιση που όµως θα µπορέσει να εφαρµοστεί 
ενδεχοµένως στην κατάρτιση του ΕΣΚ∆Ε της  περιόδου 2008-2012.   
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5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
5.1 Πολιτική ανταγωνισµού (άρθρα 81-82 και 87-88 της Συνθήκης 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.3.4, για την περίοδο 2005-2007 προβλέπεται να 
επιτραπεί η δηµιουργία οµάδων εγκαταστάσεων – εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τους 
ενδιαφερόµενους - χωρίς περιορισµούς. Εντούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχει υποβληθεί κάποια 
σχετική αίτηση προς την Κεντρική ∆ιοίκηση. 

 

5.2 Η πολιτική για την εσωτερική αγορά – Νεοεισερχόµενοι 

5.2.1 Ορισµός νεοεισερχόµενου 

Οι ακόλουθες περιπτώσεις εγκαταστάσεων χαρακτηρίζονται ως νεοεισερχόµενες για τις ανάγκες 
της Οδηγίας 2003/87 για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών: 

(1) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση (όπου µε τον όρο «υφιστάµενη» χαρακτηρίζεται κάθε 
εγκατάσταση που λειτουργούσε µέχρι και την ηµεροµηνία κοινοποίησης του ΕΣΚ∆Ε στην 
Ευρ. Επιτροπή) η οποία, ενώ µε βάση την τότε δραστηριότητα και δυναµικότητά της ενέπιπτε 
στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας µε βάση το Παράρτηµα Ι αυτής, δεν είχε εντοπιστεί από τη 
∆ιοίκηση και κατά συνέπεια δεν συµπεριλαµβανόταν στον κατάλογο των εγκαταστάσεων του 
ΕΣΚ∆Ε που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή. 

(2) Κάθε νέα εγκατάσταση (όπου µε τον όρο «νέα» χαρακτηρίζεται κάθε εγκατάσταση της οποίας 
η ηµεροµηνία χορήγησης τη άδειας λειτουργίας είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
κοινοποίησης του ΕΣΚ∆Ε στην Ευρ. Επιτροπή)  που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της 
Οδηγίας 2003/87 µε βάση το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας. 

(3) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση που κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του ΕΣΚ∆Ε στην 
Επιτροπή δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/87 µε βάση το Παράρτηµα Ι, 
και στη συνέχεια άλλαξε νόµιµα τη φύση της δραστηριότητάς της µε τρόπο τέτοιον ώστε µε 
βάση τη νέα της δραστηριότητα και τη δυναµικότητά της να εµπίπτει πλέον στο πεδίο 
εφαρµογής της Οδηγίας 2003/87 µε βάση το Παράρτηµα Ι αυτής. 

(4) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση που κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του ΕΣΚ∆Ε στην 
Επιτροπή δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/87 µε βάση το Παράρτηµα Ι, 
και στη συνέχεια επεκτάθηκε νόµιµα µε τρόπο τέτοιον ώστε µε βάση τη νέα συνολική της 
δυναµικότητα (ή η ονοµαστική θερµική ισχύ της εφόσον η επέκταση αφορά ή επηρεάζει τις 
δραστηριότητες καύσης της εγκατάστασης) η εγκατάσταση να εµπίπτει πλέον στο πεδίο 
εφαρµογής της Οδηγίας 2003/87 µε βάση το Παράρτηµα Ι αυτής. 

(5) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/87 µε 
βάση το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας, συµπεριλαµβανόταν στον κατάλογο των εγκαταστάσεων 
του ΕΣΚ∆Ε που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή, και στη συνέχεια επεκτάθηκε νόµιµα µε τρόπο 
τέτοιον ώστε η νέα συνολική της δυναµικότητα (ή η ονοµαστική θερµική ισχύ της εφόσον η 
επέκταση αφορά ή επηρεάζει τις δραστηριότητες καύσης της εγκατάστασης) να ξεπερνά την 
αντίστοιχη προ της επέκτασης σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%.  
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Επιπλέον των παραπάνω, προϋπόθεση ώστε µια εγκατάσταση να υπαχθεί στο κανονιστικό 
πλαίσιο για τους νεοεισερχόµενους είναι να έχει λάβει από την αρµόδια Αρχή άδεια / ενηµέρωση 
της άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου (περιπτώσεις 1 - 2 και περιπτώσεις 3-5 αντιστοίχως).  

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση (5), δηλ. επέκταση υφιστάµενης υπόχρεης 
εγκατάστασης, η µεν άδεια εκποµπής ανανεώνεται και καλύπτει όλη την εγκατάσταση (πρώην 
υφιστάµενη εγκατάσταση και επέκτασή της) αλλά στις διατάξεις για τη χορήγηση δικαιωµάτων σε 
νεοεισερχόµενο υπάγεται µόνο η επέκταση.  

 

5.2.2 ∆ιάρθρωση και µέγεθος της αποθήκης νεοεισερχοµένων 

Οι πιθανοί νεοεισερχόµενοι κατά την περίοδο 2005-2007 στην Ελλάδα περιλαµβάνουν: 

(1) Νέες εγκαταστάσεις / επεκτάσεις υφιστάµενων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισµού 
στο νησιωτικό σύστηµα (συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης και Ρόδου) 

(2) Νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεµένο σύστηµα 

(3) Νέες εγκαταστάσεις συµπαραγωγής  

(4) Λοιπές επεκτάσεις µεγάλων υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

(5) Πιθανές νέες εγκαταστάσεις / επεκτάσεις υφιστάµενων εγκαταστάσεων στις λοιπές 
δραστηριότητες της Οδηγίας 2003/87 

Στις 4 πρώτες κατηγορίες, η κατάσταση είναι περίπου γνωστή καθώς: 

 Στο νησιωτικό σύστηµα, υπάρχει προγραµµατισµός από τη ∆ΕΗ για την προσεχή τριετία και 
είναι γνωστές οι νέες µονάδες και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.  

 Στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, κατασκευάζονται και θα λειτουργήσουν εντός της διετίας 
2005-2006 3 εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (∆ΕΗ Λαύριο V, ∆ΕΗ αεριοστρόβιλοι 
Λαυρίου, µονάδα ΕΛΠΕ), ενώ εκκρεµεί ο διαγωνισµός του ∆ΕΣΜΗΕ (όπου όµως οι µονάδες 
που θα κατασκευαστούν µε βάση τα αποτελέσµατα αυτού του διαγωνισµού θα ενταχθούν στο 
σύστηµα οριακά το 2007, καθώς απαιτείται χρονικό διάστηµα περίπου 30 µηνών για την 
ολοκλήρωσή τους από την ηµεροµηνία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού). 
Eπίσης, τον Ιούνιο του 2007 αναµένεται να ενταχθεί άλλη µία µονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
(αυτή του Αλουµινίου της Ελλάδας). 

 Όσον αφορά στη συµπαραγωγή, σύµφωνα µε στοιχεία της ΡΑΕ 5 µονάδες µε ονοµαστική 
θερµική ισχύ άνω των 20 MW (οπότε και εµπίπτουν στην Οδηγία 2003/87) έχουν λάβει άδεια 
εγκατάστασης και υπάρχει πιθανότητα να λειτουργήσουν εντός της τριετίας. Υπάρχουν επίσης 
άλλες 8 εγκαταστάσεις συµπαραγωγής µε ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 20 MW 
(συνολικής ισχύος περίπου 150 MWe), που όµως δεν έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης και 
κατά συνέπεια είναι άγνωστο εάν και πότε θα υλοποιηθούν. 

 Αναφορικά µε τις λοιπές επεκτάσεις εγκαταστάσεων, αυτές περιλαµβάνουν νέες µονάδες 
παραγωγής υδρογόνου και αποθείωσης στα υφιστάµενα διυλιστήρια προκειµένου να 
καλυφθούν οι απαιτήσεις των διαφόρων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σε σχέση µε τα χαµηλότερα 
επίπεδα θείου στα καύσιµα (οι σχετικές επενδύσεις θα υλοποιηθούν στο διυλιστήριο της 
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ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη), 
καθώς και ένα νέο ελασµατουργείο στην εγκατάσταση της Χαλυβουργικής. 

Σε σχέση µε τους πιθανούς Λοιπούς Νεοεισερχόµενους, ο αριθµός τους και οι σχετικές εκποµπές 
CO2 δεν είναι εύκολο να εκτιµηθούν. Ωστόσο, δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές καθώς: α) σε 3 
από τις δραστηριότητες (παραγωγή κλίνκερ, υάλου, σιδήρου & χάλυβα) είναι µάλλον απίθανο να 
δηµιουργηθούν άλλες νέες εγκαταστάσεις εντός της τριετίας, και β) στις δραστηριότητες 
ασβέστης, κεραµικά, χαρτί, λοιπές εγκαταστάσεις καύσης και ιδιαίτερα στις τρεις πρώτες οι ρυθµοί 
ανάπτυξης είναι χαµηλοί. 

Με βάση τα παραπάνω, προβλέπεται η διάκριση της αποθήκης νεοεισερχοµένων σε δύο επιµέρους 
αποθήκες, την Αποθήκη των Γνωστών Νεοεισερχοµένων (known new entrants reserve) και την 
Αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχοµένων (unknown new entrants reserve).  

Η Αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχοµένων περιλαµβάνει συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, για τις 
οποίες η ποσότητα δικαιωµάτων για κάθε έτος της τριετίας 2005-2007 έχει εκτιµηθεί στη βάση 
κανόνων που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Η Αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχοµένων δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, αλλά 
απλώς έναν συνολικό αριθµό δικαιωµάτων που έχει αφαιρεθεί από τα δικαιώµατα των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 

5.2.2.1 Αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχοµένων (known new entrants reserve) 

Η αποθήκη περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και συµπαραγωγής, καθώς και τις 
επεκτάσεις στα υφιστάµενα διυλιστήρια και στην εγκατάσταση της Χαλυβουργικής. 

Για τις πρώτες δύο κατηγορίες, τα δικαιώµατα των νεοεισερχόµενων υπολογίστηκαν στη βάση της 
εξίσωσης (1) ή (2) και µε ταυτόχρονη αξιοποίηση σχετικών στοιχείων από τους φορείς 
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών:  

( ) i
j

jjjiii CFEFLHVSCHPA ××××××= ∑ −610   (1) 

ijiiii CFEFBAHPA ××××××= −3106.3    (2) 

όπου 

Αi: ετήσια δικαιώµατα εγκατάστασης-i (t CO2/y) 
Pi: ισχύς νεοεισερχόµενης εγκατάστασης-i (MW) 
Hi: ώρες λειτουργίας εγκατάστασης-i (h/y) 
SCj: ειδική κατανάλωση καυσίµου-j (t/MWh, kNm3/MWh κλπ.) 
LHVj: κατώτερη θερµογόνος ικανότητα καυσίµου-j (MJ/t, MJ/kNm3 κλπ.) 
EFj: συντελεστής εκποµπής καυσίµου-j (t CO2/TJ) 
ΒΑi: βαθµός απόδοσης εγκατάστασης-i  
CF : συντελεστής συµµόρφωσης για εγκατάσταση-i (compliance factor, ≤ 1) i
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Η εξίσωση (1) χρησιµοποιήθηκε για τις νεοεισερχόµενες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στο 
νησιωτικό σύστηµα, όπου η ισχύς, οι ετήσιες ώρες λειτουργίας και η ειδική κατανάλωση καυσίµου 
κάθε εγκατάστασης βασίστηκε στον επίσηµο προγραµµατισµό του αντίστοιχου φορέα 
εκµετάλλευσης. 

Η εξίσωση (2) εφαρµόστηκε για τις νεοεισερχόµενες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στο 
διασυνδεδεµένο σύστηµα, όπου σε όλες τις περιπτώσεις οι ώρες λειτουργίες της εγκατάστασης σε 
συνθήκες πλήρους φόρτισης της µονάδας εκτιµήθηκαν σε 7.100 ώρες ετησίως. Εξαίρεση σε αυτό 
έγινε για την αεριοστροβιλική µονάδα της ∆ΕΗ στο Λαύριο, όπου θεωρήθηκαν µόνο 50 ώρες 
λειτουργίας ετησίως καθώς η µονάδα θα λειτουργεί σε µικρό µόνο διάστηµα του έτους για την 
ικανοποίηση αιχµών φορτίου. Ο βαθµός απόδοσης όλων των εγκαταστάσεων πλην της 
αεριοστροβιλικής µονάδας λαµβάνεται ίσος µε 52%, ενώ για την εγκατάσταση αεριοστροβίλων 
28% (µε βάση τα επίσηµα στοιχεία του φορέα εκµετάλλευσης). 

Για τις µονάδες συµπαραγωγής, εφαρµόζεται επίσης η εξίσωση (2), όπου οι ώρες λειτουργίας που 
λαµβάνονται κυµαίνονται µεταξύ 3.500 και 7.500 ανά έτος ανάλογα µε τον τύπο της 
δραστηριότητας (3.500 για τις εγκαταστάσεις πλην αυτών του βιοµηχανικού τοµέα, 5.000 για τη 
συµπαραγωγή στην χαρτοποιία, 6.500 για τη συµπαραγωγή στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 
και 7.500 για τη συµπαραγωγή στα διυλιστήρια). Ο συνολικός βαθµός απόδοσης της 
εγκατάστασης λαµβάνεται ίσος µε 85%. 

Επίσης, για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων εκποµπών ανά εγκατάσταση για κάθε έτος της 
περιόδου 2005-2007 λαµβάνεται υπόψη ο χρονικός προγραµµατισµός έναρξης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων (έτσι όπως αυτός έχει καταγραφεί επισήµως από τον κάθε φορέα εκµετάλλευσης). 
Έτσι, στην περίπτωση που η λειτουργία µιας νεοεισερχόµενης εγκατάστασης ξεκινά σε µία 
ενδιάµεση χρονική στιγµή ενός εκ των ετών της περιόδου, τα δικαιώµατα του έτους αυτού 
µειώνονται αναλογικά µε ποσοστό του έτους κατά το οποίο η εγκατάσταση δεν έχει αρχίσει ακόµα 
να λειτουργεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις των 2 µονάδων ηλεκτροπαραγωγής του διαγωνισµού του 
∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ως 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας θεωρήθηκε ο ∆εκέµβριος 2007 καθώς από την ηµεροµηνία 
κατακύρωσης του διαγωνισµού (που δεν έχει ακόµα προκηρυχθεί) απαιτούνται περίπου 30 µήνες 
για την ολοκλήρωση  της κατασκευής της εγκατάστασης.  

Αναφορικά µε τις νεοεισερχόµενες εγκαταστάσεις συµπαραγωγής, στην αποθήκη 
συµπεριελήφθησαν µόνο αυτές που έχουν ήδη λάβει άδεια εγκατάστασης ή άδεια περιβαλλοντικών 
όρων, ενώ ως ηµεροµηνία πιθανής έναρξής τους (εκτός από µία µονάδα που κατασκευάζεται και 
αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 2005) θεωρήθηκε ο Ιανουάριος 2006 για αυτές µε άδεια 
εγκατάστασης και ο Ιούνιος 2006 για αυτές µε άδεια περιβαλλοντικών όρων. 

Σε σχέση µε τις επεκτάσεις των διυλιστηρίων και της χαλυβουργίας, ο υπολογισµός έγινε στη βάση 
ειδικών αναλυτικών στοιχείων που χορηγήθηκαν από τους αντίστοιχους φορείς εκµετάλλευσης. 

Για όλες τις νεοεισερχόµενες εγκαταστάσεις λαµβάνεται συντελεστής συµµόρφωσης ίσος µε 1 
(δηλ. τα δικαιώµατα ισούνται µε τις προβλεπόµενες εκποµπές της εγκατάστασης) µε το ακόλουθο 
σκεπτικό: 
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• Στην περίπτωση των νησιών, οι νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής καθώς και οι 
επεκτάσεις των ήδη υφιστάµενων προβλέπεται να έχουν αυξηµένο βαθµό απόδοσης, ενώ η 
συµµετοχή των µέσων ετήσιων εκποµπών των νέων αυτών εγκαταστάσεων στις συνολικές 
εθνικές εκποµπές CO2  είναι µικρότερη του 1%. 

• Στην περίπτωση του διασυνδεδεµένου συστήµατος, όλες οι νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργούν µε φυσικό αέριο, δράση που συνιστά βασικό µέτρο του 2ου 
Εθνικού Προγράµµατος για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά την 
περίοδο 2000-2010. 

• Στην περίπτωση της συµπαραγωγής, η προώθησή της αποτελεί επίσης στόχο του 2ου Εθνικού 
Προγράµµατος, ενώ ο υπολογισµός των εκποµπών (στη βάση των οποίων υπολογίζονται τα 
δικαιώµατα) έγινε θεωρώντας υψηλό βαθµό απόδοσης  (85%). 

• Στην περίπτωση των επεκτάσεων των διυλιστηρίων, αυτές γίνονται για να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις περιβαλλοντικών Οδηγιών σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων, και δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή από την τήρηση των όσων προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία (κάτι που 
αναπόφευκτα αυξάνει τις εκποµπές CO2 στις περιπτώσεις αυτές). 

• Στην περίπτωση της εγκατάστασης της Χαλυβουργικής το νέο ελασµατουργείο θα λειτουργεί 
µε φυσικό αέριο, η διείσδυση του οποίου στην ελληνική βιοµηχανία αποτελεί προτεραιότητα 
του Εθνικού Προγράµµατος. 

Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού των δικαιωµάτων της αποθήκης των Γνωστών 
Νεοεισερχόµενων µε βάση την προαναφερθείσα µεθοδολογία παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-1. Η 
αποθήκη για τους Γνωστούς Νεοεισερχόµενους αποτελεί το 4,1% των συνολικών δικαιωµάτων 
που αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 2.5.3.  

Οι λοιποί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αποθήκης αναφέρονται στην Παράγραφο 5.2.3 
παρακάτω. 
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Πίνακας 5-1: ∆ικαιώµατα αποθήκης Γνωστών Νεοεισερχόµενων για την περίοδο 2005-2007 

∆ικαιώµατα 
Α/Α Γνωστός Νεοεισερχόµενος 

2005 2006 2007 Σύνολο 2005-
2007 

  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 125,746 445,327 1,037,360 1,608,433 

Ν-1 ΡΟ∆ΟΣ (αεριοστ.) 21,962 43,924 43,924 109,811
Ν-2 ΡΟ∆ΟΣ (ΜΕΚ) 0 0 227,128 227,128
Ν-3 ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΣ  0 98,769 338,635 437,404
Ν-4 ΙΚΑΡΙΑ 4,279 8,558 8,558 21,396
Ν-5 ΠΑΡΟΣ 9,359 37,435 37,435 84,228
Ν-6 ΘΗΡΑ 14,161 42,483 56,644 113,289
Ν-7 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 6,465 19,395 19,395 45,254
Ν-8 ΚΩΣ  55,413 110,826 110,826 277,065
Ν-9 ΧΙΟΣ 0 23,397 46,793 70,190
Ν-10 ΣΥΡΟΣ 0 15,008 30,015 45,023
Ν-11 ΜΗΛΟΣ 0 20,652 35,403 56,054
Ν-12 ΜΥΚΟΝΟΣ 0 10,775 21,550 32,324
Ν-13 ΣΑΜΟΣ 14,107 14,107 61,054 89,268

  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ – 
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 628,557 1,678,271 2,949,777 5,256,605 

Ν-14 ∆ΕΗ Λαύριο V 0 608,202 1,042,632 1,650,834
Ν-15 ∆ΕΗ (αεριοστ.) 4,350 0 0 4,350

Ν-16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΕΛΠΕ) 624,207 1,070,069 1,070,069 2,764,346

Ν-17  &  
N-18 

2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ΕΣΜΗΕ 1 0 0 92,602 92,602

Ν-19 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 0 0 744,474 744,474
  ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 53,004 233,640 251,723 538,367 

Ν-20 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 53,004 90,864 90,864 234,731

Ν-21 ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 0 40,943 40,943 81,887

Ν-22 ΘΕΡΜΗ ∆ΡΑΜΑΣ 0 44,690 44,690 89,379
Ν-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 0 39,061 39,061 78,123

Ν-24 ΤΕΡΝΑ - ΜΕΛ 0 18,082 36,165 54,247

  ΛΟΙΠΟΙ 306,565 682,763 682,763 1,672,091 

Ν-25 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 301,000 602,000 602,000 1,505,000

Ν-26 ΕΛΠΕ 5,565 38,981 38,981 83,527

Ν-27 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
(ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΠΙΜΗΚΩΝ) 

0 41,782 41,782 83,564

ΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΣΤΩΝ 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 1,113,871 3,040,002 4,921,623 9,075,497 

1 Καθώς δεν έχει ακόµα προκηρυχθεί και κατακυρωθεί ο διαγωνισµός του ∆ΕΣΜΗΕ, δεν είναι γνωστή η ισχύς κάθε µονάδας. Έτσι, 
εµφανίζονται ως άθροισµα. Όταν θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, η τιµή αυτή θα επιµεριστεί κατάλληλα στις δύο εγκαταστάσεις (Ν-17 
και Ν-18).   
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5.2.2.2 Αποθήκη Λοιπών Νεοεισερχοµένων (unknown new entrants reserve) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πιθανότητα να υπάρξουν νεοεισερχόµενοι (µε την έννοια νέων 
εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων των ήδη υφιστάµενων) κατά την περίοδο 2005-2007 - πλην αυτών 
που συγκαταλέχθηκαν στους Γνωστούς Νεοεισερχόµενους – είναι µάλλον µικρή και αφορά κατά 
κύριο λόγο 4 από τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στην Οδηγία (Ασβέστης, Κεραµικά, Χαρτί 
και Λοιπές Εγκαταστάσεις Καύσης). Οι κλάδοι αυτοί δεν αναµένεται να παρουσιάσουν υψηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης κατά την προσεχή τριετία, ενώ οι ετήσιες εκποµπές των υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων (κάτι που συνιστά ένα βοηθητικό µέγεθος για τον προσδιορισµό του απόλυτου 
µεγέθους της αποθήκης των Λοιπών Νεοεισερχόµενων) είναι γενικά χαµηλές (<50 kt CO2/y για 
την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων παραγωγής ασβέστη, <25 kt CO2/y για τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, <30 kt CO2/y για τις εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών και 
<40 kt CO2/y για τις λοιπές εγκαταστάσεις καύσης). Όσον αφορά στις λοιπές εγκαταστάσεις 
καύσης, υπενθυµίζεται ότι οι προγραµµατισµένες µονάδες συµπαραγωγής έχουν ήδη ενταχθεί στην 
αποθήκη των Γνωστών Νεοεισερχόµενων. 

Σηµειώνεται ότι ως λοιποί νεοεισερχόµενοι θα θεωρηθούν και τυχόν υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
που ενώ εµπίπτουν στην Οδηγία δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν και δεν συµπεριλαµβάνονται 
στο παρόν ΕΣΚ∆Ε.  

Με βάση τα παραπάνω, εκτιµήθηκε ότι µία συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό της τάξης του 15% των εκποµπών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων στις δραστηριότητες 
Ασβέστης, Κεραµικά, Χαρτί-Χαρτόνι και Λοιπές εγκαταστάσεις καύσης κατά το έτος 2003 είναι 
επαρκείς για να καλύψουν τις λογικά αναµενόµενες ανάγκες των νεοεισερχοµένων σε αυτούς τους 
κλάδους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 400.000 t CO2  για το σύνολο της τριετίας 2005-2007.   

Για τους λοιπούς νεοεισερχόµενους προβλέπεται η εφαρµογή της ακόλουθης µεθοδολογίας 
κατανοµής δικαιωµάτων προκειµένου να µην αδικηθούν σε σύγκριση µε τις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις, αλλά να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι εισέρχονται σε µία αγορά όπου το 
κόστος του άνθρακα (που απεικονίζεται στην τιµή των δικαιωµάτων στην ελεύθερη αγορά) είναι 
πλέον γνωστό και κατά συνέπεια µπορούν να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις σε σχέση µε τα 
χρησιµοποιούµενα καύσιµα, τεχνολογίες κλπ. συνεκτιµώντας και αυτήν την παράµετρο. 

Η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία έχει ως εξής: 

 Ο υπολογισµός των δικαιωµάτων της νεοεισερχόµενης εγκατάστασης για την περίοδο 2005-
2007 θα γίνει από την αρµόδια Αρχή µε βάση: 

(α) Εγκατάσταση µε ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας είναι προγενέστερη της 1/1/20005: τις 
µέσες ετήσιες ιστορικές εκποµπές της εγκατάστασης για την περίοδο 2000-2003, οι οποίες 
υπολογίζονται από την Αρµόδια Αρχή µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν στο ΕΣΚ∆Ε 
και για τις υφιστάµενες υπόχρεες εγκαταστάσεις. Προκειµένου να είναι δυνατός ο 
υπολογισµός, η εγκατάσταση, ταυτόχρονα µε την αίτηση υπαγωγής της στην αποθήκη 
Λοιπών Νεοεισερχοµένων, υποβάλλει διαπιστευµένα δεδοµένα εκποµπών για την περίοδο 
2000-2003. 

                                                 
5 ∆ηλαδή πρόκειται για εγκατάσταση που δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν ΕΣΚ∆Ε 
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(β) Εγκατάσταση µε ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας µεταξύ 1/1/2000 και 1/1/20016: τις µέσες 
εκποµπές της εγκατάστασης για την περίοδο 2002-2003 οι οποίες υπολογίζονται από την 
Αρµόδια Αρχή µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν στο ΕΣΚ∆Ε και για τις υφιστάµενες 
υπόχρεες εγκαταστάσεις. Για την υποχρέωση υποβολής δεδοµένων εκποµπών ισχύουν τα 
της περίπτωσης (α). 

(γ) Εγκατάσταση µε ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας µεταξύ 1/1/2001 - 1/1/20027: τις εκποµπές 
της εγκατάστασης για την περίοδο 2003. Για την υποχρέωση υποβολής δεδοµένων 
εκποµπών ισχύουν τα της περίπτωσης (α). 

(δ) Εγκατάσταση µε ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας µεταξύ 1/1/2002 - 1/1/20038: τις 
εκτιµώµενες τυπικές ετήσιες εκποµπές της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση, ταυτόχρονα µε 
την αίτηση υπαγωγής της στην αποθήκη Λοιπών Νεοεισερχοµένων, υποβάλλει σχετικά 
στοιχεία για την εκτίµηση εκποµπών µε βάση τη µεθοδολογία που αναφέρεται στην άδεια 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της εγκατάστασης. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται από την 
Αρµόδια Αρχή.  

(ε)  Εγκατάσταση µε ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας µεταγενέστερη της 1/1/2005: την 
πρόβλεψη των εκποµπών που υποβάλλει η εγκατάσταση, ταυτόχρονα µε την αίτηση 
υπαγωγής της στην αποθήκη Λοιπών Νεοεισερχοµένων. Για την πρόβλεψη των εκποµπών 
η εγκατάσταση εφαρµόζει τη µεθοδολογία που αναφέρεται στην άδεια εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου της. Η πρόβλεψη και κάθε απαραίτητο σχετικό στοιχείο ελέγχονται από την 
Αρµόδια Αρχή. 

 Στην περίπτωση που η δραστηριότητα της εγκατάστασης είναι τέτοια ώστε υπάρχουν και 
εκποµπές από διεργασίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας µε βάση τις διατάξεις 
της Οδηγίας, ο συντελεστής συµµόρφωσης που θα εφαρµοστεί από την αρµόδια Αρχή για τον 
υπολογισµό των δικαιωµάτων για τις εκποµπές αυτές θα είναι ίσος µε 1 (δηλ. η εγκατάσταση 
δεν υποχρεούται να µειώσει το τµήµα αυτό των εκποµπών της).9 

 Όσον αφορά στα δικαιώµατα για τις εκποµπές από µονάδα συµπαραγωγής (εάν η εγκατάσταση 
είναι µονάδα συµπαραγωγής ή περιλαµβάνει µονάδα συµπαραγωγής), ο συντελεστής 
συµµόρφωσης που θα εφαρµοστεί από την αρµόδια Αρχή για τον υπολογισµό των 
δικαιωµάτων για τις εκποµπές αυτές θα είναι ίσος µε 1 (δηλ. η εγκατάσταση δεν υποχρεούται 
να µειώσει το τµήµα αυτό των εκποµπών της, αδιακρίτως του χρησιµοποιούµενου 
καυσίµου).10 Οι ώρες λειτουργίας ανά έτος που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό 
πρέπει να τεκµηριώνονται καταλλήλως µε βάση τη φύση της λειτουργίας της εγκατάστασης 
και δεν µπορούν να ξεπερνούν τις 7.500, ενώ ο συνολικός βαθµός απόδοσης για τον 
υπολογισµό των δικαιωµάτων ορίζεται σε 85% 11.  

 Όσον αφορά στα δικαιώµατα για τις εκποµπές από λοιπές καύσεις (πλην συµπαραγωγής), θα 
υπολογίζονται από την αρµόδια Αρχή ως εξής: 

                                                 
6 ∆ηλαδή πρόκειται για εγκατάσταση που δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν ΕΣΚ∆Ε 

7 ∆ηλαδή πρόκειται για εγκατάσταση που δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν ΕΣΚ∆Ε 

8 ∆ηλαδή πρόκειται για εγκατάσταση που δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν ΕΣΚ∆Ε 

9 Αντίστοιχος συντελεστής συµµόρφωσης χρησιµοποιείται και για τις υφιστάµενες υπόχρεες εγκαταστάσεις. 

10  Αντίστοιχος συντελεστής συµµόρφωσης χρησιµοποιείται και για τις υφιστάµενες υπόχρεες εγκαταστάσεις.  

11  Μέγιστος αριθµός ετήσιων ωρών λειτουργίας που χρησιµοποιήθηκε και για τις Γνωστές Νεοεισερχόµενες ΣΗΘ. 
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− Στην περίπτωση που η εγκατάσταση χρησιµοποιεί αποκλειστικά βιοµάζα (σηµ.: η χρήση 
βιοµάζας συνεπάγεται µηδενικές εκποµπές), τότε τα δικαιώµατα ισούνται µε 10% των 
εκποµπών που θα προέκυπταν εάν ο νεοεισερχόµενος χρησιµοποιούσε αντί της βιοµάζας 
το χειρότερο – από άποψη εκποµπών – καύσιµο από τα διάφορα που χρησιµοποιούνται 
στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις της συγκεκριµένης δραστηριότητας (µε βάση τα πλέον 
πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήµατος εµπορίας) 12 

− Στην περίπτωση που η εγκατάσταση χρησιµοποιεί βιοµάζα σε συνδυασµό µε 
συµπληρωµατικό συµβατικό καύσιµο, τότε τα δικαιώµατα ισούνται µε 5% των εκποµπών 
που θα προέκυπταν εάν ο νεοεισερχόµενος χρησιµοποιούσε αντί της βιοµάζας το 
συµπληρωµατικό συµβατικό καύσιµο13 

− Στην περίπτωση που η εγκατάσταση χρησιµοποιεί συµβατικό καύσιµο πλην φυσικού 
αερίου, τότε ο συντελεστής συµµόρφωσης για τις εκποµπές αυτές λαµβάνεται ίσος µε τον 
µέσο συντελεστή συµµόρφωσης για τις καύσεις που εφαρµόστηκε στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις της συγκεκριµένης δραστηριότητας 

− Στην περίπτωση που η εγκατάσταση χρησιµοποιεί φυσικό αέριο και έχει ηµεροµηνία 
έναρξης λειτουργίας µετά την 1/1/2005, τότε ο συντελεστής συµµόρφωσης για τις 
εκποµπές αυτές λαµβάνεται ίσος µε 1, ενώ σε άλλη περίπτωση λαµβάνεται ίσος µε τον 
συντελεστή µέσο συµµόρφωσης για τις καύσεις που εφαρµόστηκε στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις της συγκεκριµένης δραστηριότητας 

Οι κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία της αποθήκης αναφέρονται στην Παράγραφο 5.2.3 
παρακάτω. 

5.2.3 Κανόνες πρόσβασης των νεοεισερχοµένων στην αγορά δικαιωµάτων  

Σε σχέση µε την πρόσβαση των νεοεισερχόµενων στην αγορά δικαιωµάτων (κριτήριο 6 του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας) υιοθετούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 

 Βασικός τρόπος πρόσβασης των νεοεισερχοµένων στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπών είναι η 
κατανοµή δικαιωµάτων στους νεοεισερχόµενους µέσω της αποθήκης νεοεισερχοµένων (new 
entrants reserve). H κατανοµή των δικαιωµάτων της αποθήκης γίνεται δωρεάν. 

 Προκειµένου ένας νεοεισερχόµενος να έχει δικαίωµα πρόσβασης στην αποθήκη, θα πρέπει να 
καταθέσει σχετική αίτηση στην αρµόδια αρχή, η οποία θα συνοδεύεται και από την ισχύουσα 
άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της εγκατάστασης και την ισχύουσα άδεια λειτουργίας. 

 Η αποθήκη νεοεισερχοµένων διακρίνεται σε δύο επιµέρους αποθήκες, την αποθήκη των 
Γνωστών Νεοεισερχοµένων (known new entrants) και την αποθήκη των Λοιπών 
Νεοεισερχοµένων (unknown new entrants). Η αρχική συνολική ποσότητα δικαιωµάτων κάθε 
επιµέρους αποθήκης είναι καθορισµένη (βλ. Παράγραφο 5.2.2).  

 Κάθε νεοεισερχόµενος που δεν συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των Γνωστών 
Νεοεισερχοµένων (known new entrants) έχει δικαίωµα πρόσβασης µόνο στην αποθήκη των 

                                                 
12  Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε και για τις υφιστάµενες υπόχρεες εγκαταστάσεις. 
13  Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε και για τις υφιστάµενες υπόχρεες εγκαταστάσεις. 
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Λοιπών Νεοεισερχόµενων. Αντίστοιχα, κάθε ένας από τους Γνωστούς Νεοεισερχόµενους έχει 
δικαίωµα πρόσβασης µόνο στην αποθήκη των Γνωστών Νεοεισερχόµενων και ειδικότερα 
µόνο στην ποσότητα δικαιωµάτων που προβλέπεται για αυτόν. 

 Η ποσότητα δικαιωµάτων που κατανέµεται σε κάθε Γνωστό Νεοεισερχόµενο δεν µπορεί να 
ξεπεράσει αυτήν που αναφέρεται στον Πίνακα 5-1 και η οποία έχει υπολογιστεί µε βάση µια 
συγκεκριµένη προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του νεοεισερχόµενου. Σε 
περίπτωση που η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας αποδειχθεί µεταγενέστερη αυτής που 
εφαρµόστηκε στο ΕΣΚ∆Ε για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων του νεοεισερχόµενου, τότε τα 
δικαιώµατα που θα λάβει από την αποθήκη µειώνονται αναλογικά και η διαφορά µεταφέρεται 
στην αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχοµένων. Σε περίπτωση που η έναρξη λειτουργίας της 
νεοεισερχόµενης εγκατάστασης λάβει χώρα νωρίτερα από αυτήν που εφαρµόστηκε για τον 
υπολογισµό των δικαιωµάτων του νεοεισερχόµενου, ο Γνωστός Νεοεισερχόµενος δεν 
λαµβάνει επιπλέον δικαιώµατα από την αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχοµένων. 

 Σε περίπτωση που µία εγκατάσταση της αποθήκης Γνωστών Νεοεισερχοµένων δεν υλοποιηθεί 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007, τότε το σύνολο των δικαιωµάτων που έχουν προβλεφθεί 
γι’αυτήν µεταφέρεται στην αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχοµένων. 

 Η έκδοση των δικαιωµάτων της αποθήκης των Γνωστών Νεοεισερχοµένων γίνεται ετησίως µε 
βάση τις ποσότητες δικαιωµάτων του Πίνακα 5-1. Η κατανοµή των δικαιωµάτων της 
αποθήκης σε Λοιπούς Νεοεισερχόµενους γίνεται το αργότερο εντός 10 εργάσιµων ηµερών από 
τη ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης του νεοεισερχόµενου για υπαγωγή στην αποθήκη, και 
στον νεοεισερχόµενο κατανέµεται το σύνολο των δικαιωµάτων µέχρι τη λήξη της τρέχουσας 
περιόδου εµπορίας δικαιωµάτων. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας είναι 
µεταγενέστερη αυτής που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων του 
νεοεισερχόµενου, τότε τα δικαιώµατα που θα λάβει από την αποθήκη µειώνονται αναλογικά. 

 Η κατανοµή των δικαιωµάτων στους Λοιπούς Νεοεισερχόµενους γίνεται µε βάση τη 
µεθοδολογία που περιγράφεται στην Παράγραφο 5.2.2.2 παραπάνω. 

 Η κατανοµή των δικαιωµάτων στους Λοιπούς Νεοεισερχόµενους γίνεται µε σειρά 
προτεραιότητας βάσει της ηµεροµηνίας κατάθεσης της σχετικής αίτησης υπαγωγής στην 
αποθήκη. 

 Στην περίπτωση που η ποσότητα δικαιωµάτων της αποθήκης των Λοιπών Νεοεισερχοµένων 
σε κάποια χρονική στιγµή δεν επαρκεί για να καλύψει την αίτηση του νεοεισερχόµενου, τότε ο 
νεοεισερχόµενος υποχρεούται να αναζητήσει τα δικαιώµατα που χρειάζεται στην ελεύθερη 
αγορά. 

 Τα όποια αδιάθετα δικαιώµατα της αποθήκης των Γνωστών και των Λοιπών Νεοεισερχόµενων 
στο τέλος ενός έτους της περιόδου εµπορίας (πλην του τελευταίου) µεταφέρονται στο επόµενο 
έτος. 

 Τα όποια τυχόν δικαιώµατα της αποθήκης των Γνωστών και των Λοιπών Νεοεισερχόµενων 
δεν έχουν διατεθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007 θα πωληθούν έως την 15η Φεβρουαρίου 
2008 από το Κράτος (ενδεχοµένως µέσω δηµοπρασίας και πάντως σύµφωνα µε διαφανείς 
διαδικασίες που θα κοινοποιηθούν εγκαίρως σε όλους τους ενδιαφερόµενους). Εάν µετά την 
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πώληση (πιθανώς µέσω δηµοπρασίας) υπάρξουν δικαιώµατα που δεν πωλήθηκαν, τότε αυτά 
θα ακυρωθούν. 

 

5.3 Άλλα νοµοθετικά και πολιτικά µέσα 

Τα κοινοτικά νοµοθετικά και πολιτικά µέσα συµπεριλαµβανοµένων και περιβαλλοντικών 
πολιτικών που οδηγούν σε αύξηση των εκποµπών που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση του 
ΕΣΚ∆Ε παρατίθενται αναλυτικά στην Παράγραφο 2.2.3. 
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6.  ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
Το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών υποβλήθηκε σε δηµόσια διαβούλευση στις 
20 ∆εκεµβρίου 2004. Συγκεκριµένα, το κείµενο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), εκδόθηκε σχετικό 
∆ελτίο Τύπου και τέλος οι υπόχρεες επιχειρήσεις ενηµερώθηκαν - µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή φαξ  - για την ανάρτηση του ΕΣΚ∆Ε στο ∆ιαδίκτυο. Ως καταληκτική ηµεροµηνία 
για την υποβολή σχολίων καθορίστηκε η 24η ∆εκεµβρίου 2004. Τα όποια τυχόν σχόλια επί του 
ΕΣΚ∆Ε έπρεπε να σταλούν σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και να αποσταλούν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ταχυδροµικώς. 

Συνολικά, υποβλήθηκαν εγγράφως 41 σχόλια, κυρίως από τις υπόχρεες επιχειρήσεις και σε 
µικρότερο βαθµό από άλλους φορείς. Επίσης, υποβλήθηκαν τηλεφωνικώς σειρά αποριών και 
δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις που αφορούσαν κυρίως στην εφαρµογή άρθρων της Οδηγίας και των 
κατευθυντήριων γραµµών της Ευρ. Επιτροπής για τη σύνταξη των ΕΣ∆Κ∆Ε. 

Τα έγγραφα σχόλια και ο σχετικός χειρισµός τους εντός του πλαισίου διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε 
είχαν συνοπτικά ως εξής:    

(1) Αίτηση για αφαίρεση εγκατάστασης από τον κατάλογο υπόχρεων εγκαταστάσεων της Οδηγίας 2003/87. 

Από τον αρχικό κατάλογο των υπόχρεων εγκαταστάσεων αφαιρέθηκαν 4 εγκαταστάσεις 
παραγωγής κεραµικών, καθώς µε βάση και τα σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν η δυναµικότητα 
των εγκαταστάσεων αυτών κρίθηκε χαµηλότερη από τα σχετικά όρια του Παραρτήµατος Ι της 
Οδηγίας.   

(2) Αίτηση για προσθήκη εγκατάστασης στον κατάλογο υπόχρεων εγκαταστάσεων της Οδηγίας 2003/87. 

Στον αρχικό κατάλογο των υπόχρεων εγκαταστάσεων προστέθηκαν 6 εγκαταστάσεις και 
συγκεκριµένα 1 εγκατάσταση καύσης, 4 εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών και 1 εγκατάσταση 
παραγωγής ασβέστη, κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις εγκαταστάσεις που καταδεικνύουν ότι 
αυτές υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. 

(3) Υποβολή συµπληρωµατικών ή/και διευκρινιστικών στοιχείων αναφορικά µε στοιχεία δραστηριότητας / 
πρόσφατες επεκτάσεις εγκαταστάσεων. 

Ορισµένες εγκαταστάσεις υπέβαλαν συµπληρωµατικά ή / και διευκρινιστικά στοιχεία σε σχέση µε 
τις ιστορικές καταναλώσεις καυσίµων, τις καταναλώσεις πρώτων υλών, τις τυχόν επεκτάσεις των 
εγκαταστάσεών τους που έλαβαν χώρα είτε εντός της τριετίας 2000-2003 ή το 2004. Τα στοιχεία 
αυτά εξετάσθηκαν και, στο βαθµό που τεκµηριώνονταν επαρκώς, έγιναν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές σε άλλες περιπτώσεις οδήγησαν σε επαναεκτίµηση των 
ιστορικών εκποµπών ορισµένων εγκαταστάσεων και σε άλλες περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση 
του σιδήρου & χάλυβα) σε αναπροσαρµογή του ΣΑΕ των υπόχρεων εγκαταστάσεων.   
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(4) Αιτήµατα για προσδιορισµό δικαιωµάτων εκποµπών βάσει της µέγιστης δυναµικότητας της 
εγκατάστασης και όχι βάσει των πραγµατικών της εκποµπών ή δραστηριότητας 

Τέτοια µεθοδολογία προσδιορισµού των δικαιωµάτων για µερικές εκ των εγκαταστάσεων δεν είναι 
σύµφωνη µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση των 
ΕΣΚ∆Ε.   

(5) Αιτήµατα που βασίζονταν σε µη-ορθή ερµηνεία άρθρων της Οδηγίας 2003/87 

Σχετικό αίτηµα αφορούσε την εξαίρεση εγκαταστάσεων καύσης σε βιοµηχανικές δραστηριότητες. 
Απορρίφθηκε καθώς η εξαίρεση αυτή δεν είναι σύµφωνη µε την ερµηνεία του όρου «ενεργειακές 
δραστηριότητες» του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας. 

(6) Αιτήµατα για προσαυξηµένη βαρύτητα της πρώιµης δράσης (early action) και ιδιαίτερα για δράσεις προ 
του 2000. 

Το παρόν ΕΣΚ∆Ε επιβραβεύει τις πρώιµες δράσεις µόνον από το 2000 και µετά, καθώς 
εκτιµήθηκε ότι προηγούµενες δράσεις έλαβαν χώρα κυρίως για οικονοµικούς λόγους και όχι µε 
στόχο τη µείωση των εκποµπών. 

(7) Aιτήµατα για προσαυξηµένη βαρύτητα των ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνολογιών. 

Το παρόν ΕΣΚ∆Ε επιβραβεύει έµµεσα την εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών µέσω 
του τρόπου υπολογισµού των ιστορικών εκποµπών ανά εγκατάσταση. Επίσης, επιβραβεύει άµεσα 
τη συµπαραγωγή µέσω της χρήσης συντελεστή συµµόρφωσης γι’ αυτήν ίσου µε 1. 

(8) Aιτήµατα για προσαυξηµένη βαρύτητα της συµπαραγωγής. 

Βλ. σηµείο (7). 

(9) Aιτήµατα για επιβράβευση της χρήσης βιοµάζας. 

Το παρόν ΕΣΚ∆Ε επιβραβεύει την χρήση βιοµάζας µέσω των γενικών κανόνων κατανοµής 
δικαιωµάτων σε επίπεδο εγκατάστασης (βλ. Παράγραφο 3.2.1.1) . 

(10) Σχόλια σε σχέση µε τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων εξαιτίας της µη-
επίσηςµης επαλήθευσης (verification) των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις υπόχρεες 
εγκαταστάσεις. 

Κατά τη διαµόρφωση του ΕΣΚ∆Ε έγιναν όλοι οι δυνατοί έλεγχοι της ορθότητας των 
υποβληθέντων στοιχείων. Επιπλέον, οι µεγάλες (από άποψη εκποµπών) εγκαταστάσεις 
εφαρµόζουν διαδικασίες επίσηµης επαλήθευσης των στοιχείων δραστηριότητας για άλλους λόγους 
και έτσι το συντριπτικό τµήµα των εκποµπών µπορεί βάσιµα να χαρακτηριστεί ως αξιόπιστο. 
Μεγαλύτερη ανάγκη επαλήθευσης υπάρχει για τους κλάδους των κεραµικών και του ασβέστη. 

(11) Σχόλια σε σχέση µε την επίπτωση της εφαρµογής της Οδηγίας στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών 
επιχειρήσεων σε σύγκριση µε αυτήν των ανταγωνιστών τους σε γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ενωσης αλλά και εκτός Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης-Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC) 

Τα σχόλια αυτά δεν µπορούν να περιοριστούν στην Ελληνική περίπτωση, αλλά αφορούν όλη την 
Ευρωπαϊκή Ενωση (βλ. Παράγραφο 3.1.2) . 
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(12) Σχόλια που αφορούν στις δυνατότητες µείωσης των εκποµπών CO2 στις υπόχρεες εγκαταστάσεις της 
Οδηγίας (συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας πρόσβασης στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου) 

Η µεθοδολογία κατανοµής αναγνωρίζει βασικές δυσκολίες µείωσης εκποµπών εντός της τριετίας 
2005-2007  όπως αυτές που σχετίζονται µε τον περιορισµό των εκποµπών CO2 από διεργασίες 
(και για το λόγο αυτό λαµβάνεται σχετικός συντελεστής συµµόρφωσης ίσος µε 1 για τις εκποµπές 
αυτές). Αλλες τυχόν ιδιαιτερότητες εγκαταστάσεων δεν στάθηκε δυνατό να ληφθούν υπόψη στην 
παρούσα φάση, καθώς θα απαιτούσαν τη συλλογή σηµαντικά περισσότερων στοιχείων σε επίπεδο 
εγκατάστασης καθώς και την ανάπτυξη δεικτών ή µεθοδολογίας για την εφαρµοσιµότητα στις 
συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, κάτι που δεν ήταν εφικτό στην παρούσα φάση. 

(13) Σχόλια που αφορούν στις δυνατότητες µείωσης των εκποµπών CO2 στους τοµείς που δεν εµπίπτουν 
στην Οδηγία (π.χ. µεταφορές) 

Οι δυνατότητες µείωσης των εκποµπών CO2 στους τοµείς που δεν εµπίπτουν στην Οδηγία (βλ. 
Παράγραφο 2.2.1, 2.6) έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό της διαδροµής προς την 
επίτευξη του στόχου του Κιότο (βλ. Παράγραφο 2.4), η οποία και καθορίζει τη συνολική ποσότητα 
δικαιωµάτων προς κατανοµή.  

(14)  Σχόλια για τους κανόνες προσδιορισµού δικαιωµάτων εκποµπών για τους Γνωστούς Νεοεισερχόµενους 
(π.χ. βαθµός απόδοσης και ετήσιες ώρες λειτουργίας µονάδων ηλεκτροπαραγωγής) 

Τα σχετικά σχόλια λήφθηκαν υπόψη και οι σχετικοί κανόνες προσδιορισµού των δικαιωµάτων της 
Αποθήκης (καθώς και τα δικαιώµατα των επιµέρους Γνωστών Νεοεισερχοµένων) αναµορφώθηκαν 
κατάλληλα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση όλων των νεοεισερχόµενων 
εγκαταστάσεων.  

(15) Σχόλια σε σχέση µε τον προσδιορισµό των ηµεροµηνιών έναρξης λειτουργίας µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής στην Αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχοµένων 

Τα σχετικά σχόλια λήφθηκαν υπόψη και τα δικαιώµατα των επιµέρους Γνωστών Νεοεισερχοµένων 
αναµορφώθηκαν κατάλληλα  

(16) Αιτήµατα σε σχέση µε υην Αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχοµένων (π.χ. αύξηση µεγέθους, δικαίωµα 
πρόσβασης όλων των υπόχρεων δραστηριοτήτων) 

Οσον αφορά στο µέγεθος της Αποθήκης των Λοιπών Νεοεισερχοµένων, το µέγεθός της κρίθηκε 
επαρκές για την κάλυψη µελλοντικών αναγκών και έτσι παρέµεινε ως είχε αρχικά. Σχετικά µε το 
δικαίωµα πρόσβασης στην αποθήκη όλων των δραστηριοτήτων, οι κανόνες πρόσβασης των 
νεοεισερχοµένων επιτρέπουν την πρόσβαση όλων των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην Οδηγία 
(εφόσον βέβαια υπάρχουν διαθέσιµα δικαιώµατα στην Αποθήκη).   

(17)  Σχόλια σε σχέση µε τη διαδροµή επίτευξης του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τη συνεισφορά 
σε αυτό των ευέλικτων µηχανισµών του     

Τα σχετικά σχόλια για υιοθέτηση διαδροµής  επίτευξης του στόχου του Πρωτοκόλλου η οποία θα 
ήταν πλησιέστερη στο ΣΑΕ κατά την περίοδο 2005-2007 µε το σκεπτικό ότι µπορούν να 
αξιοποιηθούν οι ευέλικτοι µηχανισµοί του Πρωτοκόλλου απορρίφθηκαν καθώς δεν έχουν 
προγραµµατισθεί συγκεκριµένες επίσηµες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή για την παρούσα 
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τριετία (π.χ. δέσµευση χρηµατικών κονδυίων στον κρατικό προϋπολογισµό, σύναψη διακρατικών 
συµφωνιών µε αντικείµενο την αγορά δικαιωµάτων, κλπ.)  

(18) Αιτήµατα εισαγωγής κινήτρων για την αντικατάσταση πεπαλαιωµένων και χαµηλής ενεργειακής 
απόδοσης εγκαταστάσεων  

Κίνητρα δίδονται εµµέσως βάσει των κανόνων µεταφοράς δικαιωµάτων σε νέες µονάδες. 
Παραδείγµατα από άλλες χώρες που αναφέρθηκαν εµπεριέχουν κινδύνους µεταφοράς 
δικαιωµάτων στη επόµενη περίοδο, κάτι που δεν προβλέπεται στο παρόν ΕΣΚ∆Ε. 

(19) Αιτήµατα για παροχή περισσότερων πληροφοριών αναφορικά µε τον ακριβή τρόπο προσδιορισµού της 
χρονοσειράς των εκποµπών σε επίπεδο εγκατάστασης 

Στο ΕΣΚ∆Ε η µεθοδολογία υπολογισµού των εκποµπών σε επίπεδο εγκατάστασης / 
δραστηριότητας περιγράφεται συνοπτικά (βλ. Παράγραφο 2.5.1.1). Ωστόσο, όπως σαφώς 
αναφέρεται, η µεθοδολογία αυτή είναι σύµφωνη µε την Απόφαση 2004/156/ΕΚ της Ευρ. 
Επιτροπής και αξιοποίησε όλα τα στοιχεία που υπέβαλαν οι εγκαταστάσεις, µε εξαίρεση τους 
συντελεστές εκποµπής CO2 (για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται 
στην Εθνική Απογραφή Εκποµπών / Απορροφήσεων Αερίων του Θερµοκηπίου).  Πάντως, τα 
αναλυτικά στοιχεία υπολογισµού και τα αποτελέσµατα σε επίπεδο εγκατάστασης είναι στη 
διάθεση των ενδιαφερόµενων εγκαταστάσεων από τις αρµόδιες αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης, 
ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

(20) Αιτήµατα για υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων περιορισµού των εκποµπών από την 
ηλεκτροπαραγωγή. 

Οπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 2.5.2, η υιοθέτηση σηµαντικά πιο φιλόδοξων στόχων 
περιορισµού των εκποµπών (κάτι που πρακτικά σηµαίνει σηµαντική µείωση των εκποµπών από 
την ηλεκτροπαραγωγή) λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις άµεσες προοπτικές εξέλιξης των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην Ελλάδα, θα επιβραδύνει τους αναπτυξιακούς ρυθµούς της 
Ελληνικής οικονοµίας στην προοπτική σύγκλισης µε τον κοινοτικό µέσο όρο. 

(21) Σχόλια για ιδιαιτερότητες λειτουργίας εγκατάστασης κατά την τετραετή περίοδο αναφοράς 2000-2003                                       

Στο βαθµό που αυτό ήταν δυνατό (και ιδιαίτερα σε περίπτωσεις που οι ιδιαιτερότητες αφορούσαν 
µεµονωµένα έτη εντός της τετραετίας 2000-2003 µε αποτέλεσµα κατά τα έτη αυτά οι εκποµπές 
των εγκαταστάσεων να είναι χαµηλές) έγινε προσπάθεια ενσωµάτωσής τους κατά την κατανοµή 
των δικαιωµάτων στις υπόχρεες εγκαταστάσεις µέσω της µεθόδου υπολογισµού των µέσων 
ετήσιων ιστορικών εκποµπών. 
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

Κατά τη διαµόρφωση του ΕΣΚ∆Ε δεν ελήφθησαν υπόψη άλλα πρόσθετα κριτήρια πέραν αυτών 
που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας. 

 

. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Κατανοµή δικαιωµάτων ανά εγκατάσταση για την περίοδο 2005-2007 

A/A KΩ∆. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2007 

(t CO2)  

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2007 

(t CO2/y) 
1 1-1 ΛΚ∆Μ (ΤΒΣ/ΑΗΣ-Ε.ΛΠ)   (ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ) 1,116,138 372,046
2 1-2 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 14,078,365 4,692,788
3 1-3 ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 29,493,437 9,831,146
4 1-4 ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 38,844,314 12,948,105
5 1-5 ΑΗΣ AMYNTAIOY 15,680,415 5,226,805
6 1-6 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) 13,390,825 4,463,608
7 1-7 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδα 4) 7,814,881 2,604,960
8 1-8 ΑΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7,931,474 2,643,825
9 1-9 ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2,002,832 667,611
10 1-10 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 9,407,595 3,135,865
11 1-11 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2,847,574 949,191
12 1-12 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3,312,077 1,104,026
13 1-13 AΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ  2,750,440 916,813
14 1-14 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2,296,687 765,562
15 1-15 ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 1,359,908 453,303
16 1-16 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 472,814 157,605
17 1-17 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 195,148 65,049
18 1-18 ΑΣΠ ΚΩ 376,391 125,464
19 1-19 ΑΣΠ ΧΙΟΥ 290,329 96,776
20 1-20 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 214,965 71,655
21 1-21 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ 279,616 93,205
22 1-22 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ 151,158 50,386
23 1-23 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 170,784 56,928
24 1-24 ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 103,544 34,515
25 1-25 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ 71,660 23,887
26 1-26 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 55,425 18,475
27 1-27 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 97,138 32,379
28 1-28 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ 47,415 15,805
29 1-29 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ 1,038,421 346,140
30 1-30 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ 307,604 102,535

ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ > 20 MW) 156,199,372 52,066,457 
31 2-1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ 1,548,996 516,332
32 2-2 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ  191,380 63,793
33 2-3 ΗΛΙΟΦΙΝ  ΑΒΕΕ 27,246 9,082
34 2-4 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 63,533 21,178
35 2-5 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 44,676 14,892
36 2-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) 190,419 63,473

37 2-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (Πλατύ ΗΜΑΘΙΑΣ) 199,634 66,545

38 2-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 202,878 67,626
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A/A KΩ∆. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2007 

(t CO2)  

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2007 

(t CO2/y) 
39 2-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 120,925 40,308
40 2-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 122,641 40,880
41 2-11 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 29,428 9,809

42 2-12 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
Πανεπιστηµιούπολη Ιλισίων 9,514 3,171

43 2-13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7,709 2,570

44 2-14 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΣΤΡΩΝ) 71,517 23,839

45 2-15 ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ 308,763 102,921
46 2-16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. 353,344 117,781

ΣΥΝΟΛΟ 2 (KAYΣH > 20 MW) 3,492,603 1,164,201 
47 3-1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΑΤΤΙΚΗ) 4,738,409 1,579,470
48 3-2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΘΕΣ/ΚΗ) 1,110,505 370,168
49 3-3 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 3,619,891 1,206,630

50 3-4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) πρώην 
ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ 827,421 275,807

ΣΥΝΟΛΟ 3 (∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ) 10,296,226 3,432,075 

51 4-1 ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 2,421,885 807,295

ΣΥΝΟΛΟ 4 (ΦΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ) 2,421,885 807,295 
52 5-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 254,780 84,927
53 5-2 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 638,248 212,749
54 5-3 ΣΙ∆ΕΝΟΡ 465,758 155,253
55 5-4 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 430,814 143,605
56 5-5 SOVEL Α.Ε. 603,050 201,017

ΣΥΝΟΛΟ 5 (ΣΙ∆ΗΡΟΣ & ΧΑΛΥΒΑΣ) 2,392,650 797,550 
57 6-1 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΟΛΥΜΠΟΣ"   8,536,435 2,845,478
58 6-2 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ II 4,220,611 1,406,870

59 6-5 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ 
ΑΧΑΙΑΣ  3,232,793 1,077,598

60 6-6 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  418,892 139,631

61 6-7 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΤΙΤΑΝ" ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ  5,929,101 1,976,367

62 6-4 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  3,750,381 1,250,127

63 6-3 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ (πρώην ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.) 5,494,265 1,831,422

64 6-8 ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (Ασπρόπυργος-Ν.Αττικής) 1,632,796 544,265

ΣΥΝΟΛΟ 6 (TΣΙΜΕΝΤΑ) 33,215,274 11,071,758 
65 7-1 ΑΣΒΕΣΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ–∆ΟΥΚΕΡΗΣ ΑΠ. 89,430 29,810
66 7-2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΒΕΕ 60,078 20,026
67 7-3 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Η ΕΝΩΣΙΣ–∆ΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡ. 153,397 51,132
68 7-4 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 68,003 22,668
69 7-5 ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. 119,984 39,995
70 7-6 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΤΙΤΑΝ ΑΒΕΕ 153,161 51,054
71 7-7 ΡΑΙΚΟΣ 733,707 244,569
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2007 

(t CO2/y) 
72 7-8 ΣΤΑΝΤΑΡ–ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ 65,096 21,699
73 7-9 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α.& Α. Α.Ε.  292,162 97,387
74 7-10 ΑΙΜΟΣ   34,697 11,566
75 7-11 CaO ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 186,152 62,051
76 7-12 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 96,653 32,218
77 7-13 ∆ΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ.& ΣΙΑ  258,882 86,294
78 7-14 ΜΠΟΥΓΑ ΑΦΟΙ ΗΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 54,484 18,161
79 7-15 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 48,564 16,188

80 7-16 ΟΛΥΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ – Ν. ΣΙΑΜΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 88,558 29,519

ΣΥΝΟΛΟ 7 (AΣΒΕΣΤΗΣ) 2,503,008 834,336 
81 8-1 ΑΦΟΙ  ΒΑΛΑΒΑΝΗ Α.Ε.  54,273 18,091
82 8-2 ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ 196,597 65,532
83 8-3 ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 65,461 21,820

ΣΥΝΟΛΟ 8 (ΓΥΑΛΙ) 316,331 105,444 
84 9-1 ΑΚΕΚ Α.Ε.  69,438 23,146
85 9-2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.  44,818 14,939

86 9-3 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ/ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ  100,333 33,444

87 9-4 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ/ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ  158,043 52,681

88 9-5 Β.Ε.Α.Κ.  ΑΕ 82,022 27,341

89 9-6 VITROUVIT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Α.Ε. 33,172 11,057

90 9-7 ΓΑΛΑΝΗΣ ∆ΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ   "TITAN" 10,290 3,430
91 9-8 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε 32,680 10,893
92 9-9 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ  13,539 4,513
93 9-10 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. 59,476 19,825
94 9-11 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΒΕΕ 29,572 9,857
95 9-12 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆. ΜΑΜΑΚΟΣ Α.& ΣΙΑ ΟΕ 343 114
96 9-13 ΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ  7,211 2,404

97 9-14 "ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 
ΚΛ.  Γ. ΚΑΤΣΙΚΗ & ΣΙΑ Α.Ε 32,584 10,861

98 9-15 ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Ι.∆. Α.Ε. 56,236 18,745
99 9-16 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗ ΑΒΕΕ 67,704 22,568
100 9-17 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  Α.Ε. 8,224 2,741
101 9-18 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ  Α.Ε.  57,466 19,155
102 9-19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ 50,636 16,879
103 9-20 ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ Ε.Π.Ε. 21,446 7,149
104 9-21 ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΧΡ.ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ Α.Ε. 15,587 5,196
105 9-22 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 47,165 15,722
106 9-23 ΡΟΙ∆Η Γ.& ∆. ΑΦΟΙ Ο.Ε. 16,360 5,453
107 9-24 ΣΑΠΟΥΝΑ Θ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΑΒΕ Α.Ε. 138,322 46,107
108 9-25 ΣΟΛΩΜΟΥ Θ. ΑΦΟΙ 32,783 10,928
109 9-26 ΤΕΧΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ 20,420 6,807
110 9-27 ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON A.E. 109,282 36,427
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111 9-28  ΚΟΘΑΛΗΣ  Α.Ε. 152,108 50,703
112 9-29 ΑΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  23,070 7,690
113 9-30 AΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ 5,971 1,990
114 9-31 ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΡΓΟΥΣ 11,828 3,943
115 9-32 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑΣ A.E. 66,778 22,259
116 9-33 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 13,648 4,549
117 9-34 ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΑ∆Η - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε. 7,620 2,540
118 9-35 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΣΙΑ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ  Ο.Ε. 8,834 2,945
119 9-36 “O TITAN”- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΟΥΓΙΟΣ Ε.Ε.Ε. 17,844 5,948
120 9-37 ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.  29,072 9,691
121 9-38 ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ A.B.E.E 2,228 743
122 9-39 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η Α.Ε. 36,570 12,190
123 9-40 TERRA Α.Ε. 578,181 192,727
124 9-41 ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ 57,882 19,294
125 9-42 ΠΡΙΝΤΖΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. 11,203 3,734
126 9-43 Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 18,766 6,255

ΣΥΝΟΛΟ 9 (ΚΕΡΑΜΙΚΑ) 2,356,754 785,585 

127 10-1 GEORGIA PACIFIC ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (πρώην FORT JAMES) 32,119 10,706

128 10-2 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ (ΑΤΤΙΚΗ) 74,901 24,967
129 10-3 ΒΕΚΑ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.  10,408 3,469
130 10-4 ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ   39,345 13,115
131 10-5 ΒΙΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 37,527 12,509
132 10-6 ΜΕΛ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α.Ε. 103,984 34,661
133 10-7 ΠΑΚΟ - ΑΝ.ΒΛ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΦΘΙΩΤΙ∆Α) 59,958 19,986
134 10-8 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ A.E. 15,437 5,146

135 10-9 ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ -ΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  17,387 5,796

136 10-10 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.  69,430 23,143
137 10-11 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕΒΕ  51,249 17,083
138 10-12 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.  8,467 2,822

139 10-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ SONOCO Α.Ε. 14,422 4,807

140 10-14 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ Α.Ε. (Φθιώτιδα) 51,338 17,113
141 10-15 ΠΑΚΟ - ΑΝ.ΒΛ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟΡΙΝΘΙΑ) 10,482 3,494

ΣΥΝΟΛΟ 10 (XAPTI) 596,454 198,818 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 213,790,556 71,263,519 
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