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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) διανύει την 3η φά-
ση λειτουργίας του (2013-2020) και έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20% 
σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης 1990. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω 
της μεγάλης έντασης ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, εντάσσονται στην λίστα διαρ-
ροής άνθρακα και λαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό δικαιωμάτων δωρεάν.  
Η εργασία έχει στόχο να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της 3ης φάσης λειτουργίας 
του ΣΕΔΕ στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, καταρχήν έγινε μια εκτί-
μηση του κόστους αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών που θα χρειαστούν να αγο-
ράσουν το 2020 δύο μεγάλοι όμιλοι (Τιτάν, Μότορ Όιλ) που είναι αντιπροσωπευτι-
κοί των τομέων τσιμέντου και διύλισης, δηλαδή των τομέων με τις περισσότερες 
εκπομπές, εξαιρουμένης της ηλεκτροπαραγωγής. Θεωρήθηκαν δύο σενάρια, ένα 
με τιμή δικαιωμάτων 7 ευρώ/τόνο, ένα με τιμή 25 ευρώ/τόνο και ένα τρίτο σενά-
ριο αφορά στο ενδεχόμενο να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι τομείς από την λίστα 
διαρροής άνθρακα. Για τον όμιλο Τιτάν, το κόστος στο δεύτερο σενάριο εκτιμήθηκε 
σε 1.4% του κύκλου εργασιών και 13.5% των κερδών EBITDA  του Τομέα Ελλάδας 
και Δ. Ευρώπης του ομίλου, ενώ στην περίπτωση που ο τομέας τσιμέντου εξαιρεθεί 
από την λίστα διαρροής άνθρακα, το κόστος θα αποτελεί το 12.3% του κύκλου ερ-
γασιών και 117.8% των κερδών EBITDA, αντίστοιχα. Για τον όμιλο Μότορ Όιλ, το 
κόστος σε απόλυτα μεγέθη είναι αρκετά μεγαλύτερο στο δεύτερο σενάριο (13.4 
εκατομμύρια ευρώ) ενώ αποτελεί το 0.2% του κύκλου εργασιών και 7.5% των κερ-
δών ΕΒΙΤDA της μητρικής εταιρείας.  
Με σκοπό να αποτυπωθούν οι απόψεις των Ελληνικών επιχειρήσεων που είναι ε-
νταγμένες στο ΣΕΔΕ, διενεργήθηκε έρευνα στην οποία απάντησαν 36 από τις 106 
επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο ΣΕΔΕ. Στη συντριπτική πλειοψηφία (88.9%), 
οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών καθιστά 
τις επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με επιχειρήσεις εκτός της Ε.Ε., 
ενώ ποσοστό 38.2% απάντησε πως η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων πιθανώς θα 
στρέψει το ενδιαφέρον της διοίκησης να μεταφέρει μέρος της παραγωγής εκτός 
της Ε.Ε. Επίσης, θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση εξαιτίας  της 
μεγάλης έντασης ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, του υψηλού έμμεσου κόστους 
εκπομπών στην Ελλάδα, του μεγάλου κόστους φυσικού αερίου και της οικονομικής 
κρίσης. 
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ABSTRACT 
 
The Emissions Trade Scheme of the European Union (EU-ETS) is now in its third 
phase, running from 2013 to 2020. The objective of this phase is the 20% reduction 
from 1990 emission levels by 2020. The Greek companies that participate in the 
ETS, they are included in the carbon leakage list and obtain a large amount of free 
allowances due to the high intensity of competition with countries outside EU.  
The aim of this study is to evaluate the impact of the 3rd phase of EU-ETS on Greek 
enterprises. Initially, we estimated the cost of allowances in 2020 for two large 
groups of companies (Titan, Motor Oil) which represent the sectors with the highest 
amount of emissions in Greece, that is the sectors of cement and refinery (the sec-
tor of electricity excluded). We evaluated the cost of allowances, using two differ-
ent scenarios; in the first scenario we assumed that the price of allowances will be 7 
euro/tn and in the second scenario the price will be 25 euro/tn. In a third scenario 
we made the assumption that these sectors will be excluded from the carbon leak-
age list. According to the second scenario, the cost of allowances for the Titan group 
was calculated to be 1.4% of the annual turnover and 13.5% of the EBITDA of the 
Greek and West European Sector of the group. In the case that the Greek sector of 
cement will be excluded from the carbon leakage list, the cost will be 12.3% of the 
annual turnover and 117.8% of EBITDA, respectively. The cost of allowances for the 
Motor Oil group will be higher in absolute numbers (13.4 million euros) and will 
represent the 0.2% of the annual turnover and 7.5% of the EBITDA of the parent 
company, according to the second scenario.  
We, also, conducted a survey among the Greek companies that are included in the 
EU-ETS in order to register their opinion, in which 36 of the 106 corporations sub-
mitted a questionnaire reply. The vast majority of the respondents (88.9%) sup-
ported that the obligation to buy allowances for emissions render Greek companies 
less competitive compared to respective enterprises outside E.U. while 38.2% of 
them believe that this obligation will probably motivate the companies to transfer 
part of the production outside E.U. They also believe that the ETS must take into 
account the special conditions of the Greek enterprises, such as the large intensity 
of competition with countries outside E.U., the high indirect cost of emissions, the 
high cost of natural gas and the financial crisis.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) είναι ένα 

σύστημα ορίων και εμπορίου, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 1/1/2005, με 

σκοπό να υπηρετήσει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέλαβε στο 

πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του πρωτο-

κόλλου του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για μείωση των εκπομπών το 

έτος 2020 κατά 20% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης 1990 και με γνώμο-

να αυτήν την δέσμευση, σχεδίασε την 3η φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ. Κατά την 3η  

φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ μειώνονται κατά πολύ τα δωρεάν δικαιώματα εκπο-

μπών και θα δίνονται πλέον με βάση όχι μόνο τις ιστορικές εκπομπές των μονάδων 

αλλά και με βάση τους δείκτες αναφοράς, δηλαδή την απόκλιση των μονάδων από 

τις μονάδες αναφοράς. Σχεδόν όλες οι Ελληνικές εγκαταστάσεις του ΣΕΔΕ (εκτός 

του τομέα ηλεκτροπαραγωγής) είναι στην λίστα διαρροής άνθρακα και λαμβάνουν 

ένα μεγάλο ποσοστό δικαιωμάτων δωρεάν. 

Η παρούσα εργασία κύριο στόχο έχει να διερευνήσει τις επιπτώσεις που θα 

έχει η τρίτη φάση της λειτουργίας του ΣΕΔΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις που συμ-

μετέχουν στο σύστημα.  Προσεγγίζουμε την ερώτηση αυτή με δύο τρόπους: πρώ-

τον, με μία προσπάθεια εκτίμησης του κόστους αγοράς δικαιωμάτων δύο επιχει-

ρήσεων, σημαντικών σε μέγεθος και αντιπροσωπευτικών δύο σημαντικών κλάδων 

της οικονομίας και δεύτερον, με την αποτύπωση των απόψεων των ελληνικών επι-

χειρήσεων σχετικά με το κόστος συμμετοχής τους στην αγορά δικαιωμάτων και τις 

επιπτώσεις στην θέση τους στον διεθνή κυρίως ανταγωνισμό.  

Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για το έτος 2020 αναλύθηκε για δύο επιχει-

ρήσεις, αντιπροσωπευτικές των τομέων τσιμέντου (όμιλος Τιτάν) και διύλισης (όμι-

λος Μότορ Όιλ), λαμβάνοντας υπόψη μια χαμηλή τιμή δικαιωμάτων (7 ευρώ/τόνο, 

σενάριο 1) και μια ψηλή, αλλά πολύ πιθανή, τιμή δικαιωμάτων (25 ευρώ/τόνο, σε-

νάριο 2). Με ένα τρίτο σενάριο υπολογίστηκε το κόστος των δικαιωμάτων για αυ-

τές τις επιχειρήσεις κατά το 2021, στην περίπτωση που εξαιρεθούν από την λίστα 
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διαρροής άνθρακα κατά το τέλος της 3ης φάσης λειτουργίας. Το κόστος των δικαι-

ωμάτων για το σενάριο 3 θεωρήθηκε 15 ευρώ/τόνο. Για τα τρία σενάρια θεωρήθη-

κε ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τα έτη 2020, 2021 είναι ο ίδιος με αυ-

τόν του έτους 2014 και τα κέρδη EBITDA  θεωρήθηκαν ίσα με το μέσο όρο των ετών 

2011-2014. Στην περίπτωση του ομίλου Τιτάν, το κόστος ήταν ιδιαίτερα ψηλό στο 

σενάριο 2 και αποτελεί 1.4% ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και 13.5% των 

κερδών ΕΒΙΤDA του Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου, ενώ το τρίτο σενά-

ριο είναι καταστροφικό με κόστος 12.3% του κύκλου εργασιών και 117.8% των 

κερδών EBITDA, αντίστοιχα. Στην περίπτωση του ομίλου Μότορ Όιλ το κόστος σε 

απόλυτα νούμερα είναι αρκετά μεγαλύτερο και στο σενάριο 2 ανέρχεται σε 13.4 

εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελεί 0.2% του κύκλου εργασιών και 7.5% των 

κερδών ΕΒΙΤDA της μητρικής εταιρείας. Σε περίπτωση που ο τομέας διύλισης εξαι-

ρεθεί από την λίστα διαρροής άνθρακα, το κόστος δικαιωμάτων κατά το έτος 2021, 

δεν είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και ανέρχεται σε 20.7 εκατομμύρια ευρώ. 

Με σκοπό να αποτυπωθούν οι απόψεις των Ελληνικών επιχειρήσεων που 

είναι ενταγμένες στο ΣΕΔΕ, διενεργήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο που ήταν α-

ναρτημένο σε ιστοσελίδα και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κοινοποιήθηκε με ηλε-

κτρονικό μήνυμα σε όλους τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Απάντησαν 36 

από τις 106 επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο ΣΕΔΕ (ποσοστό 34%). Τα κυριό-

τερα συμπεράσματα από την επεξεργασία των απαντήσεων είναι τα εξής: Οι εκ-

πρόσωποι των επιχειρήσεων απάντησαν ότι οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σε 

εξοπλισμό για λιγότερες εκπομπές, έχουν λιγότερες εκπομπές σε σχέση με ομοει-

δείς επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουν αύξηση της τιμής των 

δικαιωμάτων εκπομπών και επομένως του άμεσου κόστους εκπομπών τους. Η πο-

λύ μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (ποσοστό 88.9%) θεωρεί ότι, εξαιτίας της 

υποχρέωσης αγοράς δικαιωμάτων, οι Ελληνικές επιχειρήσεις καθίστανται λιγότερο 

ανταγωνιστικές σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που δεν έχουν τέτοια υποχρέωση. Κατά 38.2% οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η υ-

ποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον της Διοίκησης 

στο να μεταφέρει μέρος της παραγωγής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχε-



3 
 

τικά με τους λόγους για τους οποίους οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να αντι-

μετωπιστούν ευνοϊκά από το ΣΕΔΕ, οι επιχειρήσεις ανέφεραν, κυρίως, το μεγάλο 

κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω της μεγάλης έντασης ανταγωνισμού με χώρες ε-

κτός Ε.Ε., το μεγάλο κόστος έμμεσων εκπομπών λόγω του λιγνίτη που χρησιμοποι-

είται στην ηλεκτροπαραγωγή, το μεγάλο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την ύφεση που έχει πλή-

ξει την Ελληνική οικονομία. 

Εν τέλει, εν μέσω της οικονομικής κρίσης η οποία έχει καθηλώσει πολλούς 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ενώ πολλές επιχειρήσεις στράφηκαν 

προς τις εξαγωγές για να επιβιώσουν σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πρόσθετο κόστος για την 

συμμόρφωσή τους με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Το κόστος 

αυτό θα αυξάνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια καθώς θα μειώνεται το ποσοστό 

των δωρεάν δικαιωμάτων, ενώ πολύ πιθανή είναι και η αύξηση της τιμής των δι-

καιωμάτων. Για επιχειρήσεις με μεγάλα επίπεδα εκπομπών, όπως αυτές των κλά-

δων τσιμέντου και διύλισης, το κόστος αυτό θα είναι ένα σημαντικό ποσό, που πι-

θανόν να οδηγήσει τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων να μεταφέρουν μέρος της 

παραγωγής στο εξωτερικό, δηλαδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διαρροής άνθρακα. 

Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων στο ερωτηματολόγιο που τους τέθηκε, αποτυπώ-

νουν κυρίως την ανησυχία τους για το γεγονός ότι όντας στην περιφέρεια της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένες να  αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με 

επιχειρήσεις από γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες δεν υ-

πάρχει υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 
Το Πρωτόκολλο του Κιότο 
 
 

1.1 Η πρώτη φάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
 

Το πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια διεθνής συμφωνία που έγινε με βάση 

την  Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) του 1992 και δεσμεύ-

ει τα μέλη, καθορίζοντας δεσμευτικούς στόχους μείωσης εκπομπών. Το Πρωτόκολ-

λο του Κιότο υιοθέτησε το στόχο της UNFCCC να καταπολεμήσει την παγκόσμια 

υπερθέρμανση μειώνοντας τις συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα σε «ένα επίπεδο που θα εμπόδιζε την επιβλαβή ανθρωπογενή αλλη-

λεπίδραση με το κλιματικό σύστημα», όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της σύμβα-

σης. Αναγνωρίζοντας ότι οι ανεπτυγμένες χώρες είναι κυρίως υπεύθυνες για τα 

σημερινά υψηλά επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ως 

αποτέλεσμα 150 ετών βιομηχανικής δραστηριότητας, το Πρωτόκολλο επιφόρτισε 

με ένα βαρύτερο φορτίο για τη μείωση των εκπομπών, τις ανεπτυγμένες χώρες.  

Το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1997 και τέθηκε σε εφαρ-

μογή στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι το Πρωτόκολ-

λο θα αποκτούσε ισχύ νόμου 90 μέρες αφότου θα το είχαν υπογράψει τουλάχιστον 

55 μέλη της UNFCCC και τα μέλη που θα είχαν υπογράψει αντιπροσώπευαν τουλά-

χιστον 55% των συνολικών εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου κατά το 1990. Η 

πρώτη προϋπόθεση εκπληρώθηκε το 2002 με την υπογραφή της Ισλανδίας και η 

δεύτερη με την υπογραφή της Ρωσίας στις 18 Νοεμβρίου του 2004. Έτσι το Πρωτό-

κολλο τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου 2005 (Σαρτζετάκης και Χατζήνας, 

2006). 
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Ο στόχος της πρώτης φάσης του Πρωτοκόλλου ήταν να μειωθούν κατά την 

περίοδο 2008-2012 συνολικά οι εκπομπές των βιομηχανικών χωρών (που περιλαμ-

βάνονται στο παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου) κατά 4,2% με βάση τις εκπομπές του 

έτους 1990  ενώ το ποσοστό μείωσης που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 

8% για την συγκεκριμένη περίοδο (Olivier et al., 2011).  

Ως αέρια του θερμοκηπίου θεωρήθηκαν ότι είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

Carbon dioxide (CΟ2), το μεθάνιο Methane (CH4), το υποξείδιο του αζώτου Nitrous 

oxide (N2Ο), το εξαφθοριούχο θείο  Sulphur hexafluoride (SF6), και δύο κατηγορίες 

ενώσεων οι υδροφθοράνθρακες Hydrofluorocarbons (HFCs) και οι υπερφθοράν-

θρακες Perfluorocarbons (PFCs) (United Nations, 1998). Οι έξι αυτές κατηγορίες 

αερίων μετατρέπονται σε ισοδύναμα CO2 (CO2-equivalents). 

Ως εργαλεία του Πρωτοκόλλου για την επίτευξη της μείωσης των συγκε-

ντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ορίστηκαν ο Μηχανισμός 

Kαθαρής Aνάπτυξης (Clean Development Mechanism, CMD), ο Μηχανισμός Κοινής 

Εφαρμογής (Joint Implementation, JI), και το Εμπόριο Εκπομπών (Emissions 

Trading).  

Mε το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου προβλέπεται ο Μηχανισμός Καθαρής 

Ανάπτυξης (CMD), σύμφωνα με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης προ-

γραμμάτων από ανεπτυγμένες (Παράρτημα Ι σύμβασης) σε αναπτυσσόμενες χώ-

ρες.  Οι αναπτυσσόμενες χώρες προωθώντας προγράμματα μείωσης εκπομπών 

κερδίζουν μόρια Πιστοποιημένων Μειώσεων των Εκπομπών (Certified Emission 

Reduction Credits, CERs), τα οποία μπορούν να πωληθούν και να χρησιμοποιηθούν 

από βιομηχανικές χώρες ώστε να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του Πρωτοκόλλου. 

Με προϋπόθεση την εθελοντική συμμετοχή, οι ανεπτυγμένες χώρες επωφελούνται 

από τις μειώσεις των εκπομπών που προκύπτουν, για εκπλήρωση μέρους των υπο-

χρεώσεών τους, ενώ οι αναπτυσσόμενες ωφελούνται από την υλοποίηση των προ-

γραμμάτων (χρηματοδότηση, τεχνολογία κλπ.).  

Με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου προβλέπεται ο Μηχανισμός Κοινής Εφαρ-

μογής (JI), σύμφωνα με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης κοινών προ-
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γραμμάτων και δραστηριοτήτων μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών του Παραρτή-

ματος Ι της Σύμβασης. Η χώρα που χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες αυτές, επω-

φελείται από τη μείωση των εκπομπών που θα προκύψει από την υλοποίηση του 

προγράμματος στην άλλη συμβαλλόμενη χώρα, λαμβάνοντας Μονάδες Μείωσης 

Εκπομπών (Emission Reduction Units, ERUs). 

Τέλος, το εμπόριο εκπομπών όπως καθορίστηκε στο άρθρο 17 του Πρωτο-

κόλλου, επιτρέπει τις χώρες που δεν θα χρησιμοποιούν όλες τις εκπομπές που τους 

επιτρέπεται, να πωλούν την περίσσεια εκπομπών σε άλλες χώρες που εκπέμπουν 

περισσότερο από ότι προβλέπεται από τους στόχους τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για την συνολική μείωση των εκπομπών 

της κατά 8% την περίοδο 2008-2012 σε σχέση με το 1990, και επικύρωσε το Πρω-

τόκολλο του Κιότο με την απόφαση 2002/358/EC του Συμβουλίου των Υπουργών 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2002). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε στόχους για κάθε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε συνολικά να υπάρξει μείωση κατά 8% την 

περίοδο 2008-2012. Στην Ελλάδα, καθώς είναι αναπτυσσόμενη οικονομία, ανατέ-

θηκε να μην ξεπεράσει η αύξηση των εκπομπών τα επίπεδα του 1990 περισσότερο 

από 25%.  

Τελικά, το 2012 οι εκπομπές των 28 μελών την Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 

κατά 22.1 % λιγότερες από το έτος 1990, δηλαδή επιτεύχθηκε πολύ μεγαλύτερη 

μείωση από όση προέβλεπε η πρώτη περίοδος δέσμευσης (Σχήμα 1.1). Αν υπολο-

γιστεί η μείωση στα 15 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα μέλη που απο-

τελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεσμεύτηκε για να μειώσει τις εκπομπές της 

κατά την πρώτη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τότε αυτή φτάνει 

το 18.5% σε σχέση με το έτος βάσης, επίσης πολύ μεγαλύτερη από τον στόχο του 

Πρωτοκόλλου. Είναι σημαντικό ότι αυτή η μείωση στις εκπομπές, δεν συνοδεύτηκε 

από πτώση του βιοτικού επιπέδου, καθώς το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθη-

κε, την ίδια περίοδο, κατά 45%,  όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2 (European Commis-

sion, 2014). 
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Σχήμα 1.1. Οι εκπομπές των 28 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το έτος 1990. 
Με κόκκινο, το επίπεδο του στόχου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a). 
 
 

 
Σχήμα 1.2. Εξέλιξη του ΑΕΠ (σε πραγματικούς όρους), των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της έντασης αυτών των εκπομπών (δηλ. λόγος των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου προς το ΑΕΠ): Δείκτης (1990 = 100), (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2014a). 
 

Αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 

Πρωτοκόλλου θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: 
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- Η μείωση των εκπομπών στις χώρες του παραρτήματος Ι, εξαιρούμενων των 

Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την περίοδο 1990-1999, οφείλεται κατά μεγάλο 

μέρος στην μείωση των εκπομπών κατά περίπου 40% στις «οικονομίες σε 

μετάβαση, economies in transition, EITs», δηλαδή της χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία και χώρες της ανατολικής Ευρώπης) (Olivier et 

al., 2011). 

- Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2005-2012 η «ένταση πρωτογε-

νούς ενέργειας», δηλαδή η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά μονά-

δα του ΑΕΠ, μειώθηκε σημαντικά λόγω, μεταξύ άλλων, και στη βελτίωση 

της εξοικονόμησης ενέργειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a). 

- Κατά την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε αισθητά η ένταση 

άνθρακα της πρωτογενούς ενέργειας λόγω ανάπτυξης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a). 

- Η ύφεση μετά το έτος 2008 και οι υψηλές τιμές των καυσίμων οδήγησαν σε 

μεγάλη μείωση των εκπομπών κατά την περίοδο 2008-2012 (Ευρωπαϊκή Ε-

πιτροπή, 2014a).  

 

 
 
1.2 Η δεύτερη  φάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
 

Στην Συνεδρίαση των Μελών COP18 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, στην Ντό-

χα του Κατάρ, αποφασίστηκαν τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για την περίοδο 

2013-2020. Οι τροποποιήσεις αφορούν νέους ποσοτικοποιημένους περιορισμούς 

και δεσμεύσεις μειώσεων (quantified emission limitation and reduction commit-

ments, QELRCs) για τις χώρες του παραρτήματος Ι, που σκοπεύουν να πάρουν μέ-

ρος στην δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Συνολικά, η τροποποίηση της Ντόχα στο-

χεύει σε μείωση των εκπομπών κατά 18% σε σχέση με το 1990, για την περίοδο 

2013-2020. Τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Ισλανδία, συμφώνη-

σαν σε μια από κοινού συνολική μείωση 20% σε σχέση με το έτος βάσης. Παρά το 

γεγονός ότι είχαν δεσμευτεί για στόχους κατά την 1η περίοδο δέσμευσης 2008-

2012, δεν δεσμεύτηκαν για την 2η περίοδο οι Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και 
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Ρωσία. Συνολικά οι εκπομπές των χωρών που δεσμεύτηκαν με στόχους για την 2η 

περίοδο αποτελούν μόνο το 14-15% των παγκόσμιων εκπομπών (European Envi-

ronment Agency, 2014a). 

Το Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύτηκε ότι η Ευρωπαϊ-

κή Ένωση θα γίνει μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και υψηλής ενεργειακής από-

δοσης, επιτυγχάνοντας τρεις κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους ως το 2020: 

 Να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση 

με το 1990 

 Να αυξήσει κατά 20% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

συνολική κατανάλωση ενέργειας 

 Να βελτιώσει κατά 20% την εξοικονόμηση ενέργειας  

Η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με το έτος 1990 

αντιστοιχεί σε μείωση 14% σε σχέση με το 2005. Η μείωση αυτή του 14% διαιρέθη-

κε το 2009 σε δύο υπό-στόχους. Ένας στόχος είναι η μείωση κατά 21%, σε σχέση με 

το έτος 2005, στις εκπομπές που καλύπτονται από το σύστημα ΣΕΔΕ-ΕΕ (EU-ETS, 

European Trading Scheme) (συμπεριλαμβανομένου των εγχώριων και διεθνών αε-

ρομεταφορών), το οποίο θα αναλυθεί στο επόμενο Κεφάλαιο. 

Ο δεύτερος στόχος είναι η μείωση κατά 9.3%, σε σχέση με το έτος 2005, 

στις εκπομπές που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα ΣΕΔΕ-ΕΕ. Ο στόχος αυτός κα-

τανέμεται μεταξύ των 28 μελών-κρατών μέσω διαφοροποιημένων εθνικών στόχων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που περιλαμβάνονται στην Απόφαση για την 

Επιμερισμό της Προσπάθειας (Effort Sharing Decision, ESD, απόφαση 

406/2009/EC). Ενώ ο στόχος  του συστήματος ΣΕΔΕ ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνολικά, ο στόχος της απόφασης ESD κατανεμήθηκε σε εθνικούς στόχους 

που πρέπει να επιτευχθούν ξεχωριστά από κάθε μέλος-κράτος. Η απόφαση ESD 

καθορίζει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους – Ετήσια Δικαιώματα Εκπομπών, 

(Annual Emission Allocations, AEAs) – που αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερ-

μοκηπίου που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα ΣΕΔΕ-ΕΕ, για όλα τα μέλη-

κράτη για την περίοδο 2013-2020. Η απόφαση ESD περιλαμβάνει τις εκπομπές που 
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δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα EU-ETS, εκτός του τομέα της διεθνούς ναυτιλί-

ας, εγχώριων και διεθνών αερομεταφορών (που περιλαμβάνονται στο σύστημα 

ΣΕΔΕ-ΕΕ από 1/1/2012) και των εκπομπών από χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και 

δασοκομία (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF). Έτσι, περιλαμβάνει 

μια σειρά από μικρής κλίμακας πηγές σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων: μεταφορές (αυ-

τοκίνητα, φορτηγά), κτίρια (κυρίως η θέρμανση), υπηρεσίες, μικρές βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, γεωργία και απόβλητα. Αυτές οι πηγές αποτελούν περίπου το 60% 

των συνολικών εκπομπών αεριών θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπε-

δο χωρών η απόφαση ESD προβλέπει μία κλίμακα από -20% ως + 20% σε σύγκριση 

με τα επίπεδα του 2005. Η απόφαση επιτρέπει την μεταφορά υπέρ-επίτευξης του 

στόχου σε επόμενα έτη εντός του κάθε μέλους, ενώ προβλέπει και μεταφορές των 

κατανομών AEAs μεταξύ των κρατών μελών.  Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, ο στό-

χος για την Ελλάδα είναι η μείωση των εκπομπών της απόφασης ESD κατά 5% το 

2013 και κατά 4% το 2020 σε σχέση με το έτος 2005 (European Environment 

Agency, 2014a).  

 

Σχήμα 1.3. Εθνικοί περιορισμοί εκπομπών κατά το 2013 και 2020 από την απόφα-
ση ESD, επίπεδα εκπομπών σε σχέση με το έτος 2005, πηγή: (European Environ-
ment Agency, 2014a). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 
Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων  Εκπομπής της ΕΕ 
(ΣΕΔΕ-ΕΕ) 
 
 
2.1 Μεταβιβάσιμα δικαιώματα εκπομπών και σύστημα εμπο-
ρίας των δικαιωμάτων 

 
Τα δικαιώματα ρύπων επιτρέπουν στον κάτοχό τους την εκπομπή συγκε-

κριμένης ποσότητας ρύπων στο περιβάλλον και είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ των 

διάφορων πηγών ρύπανσης. Σε ένα σύστημα μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων ρύπων, 

οι αρχές προσδιορίζουν το συνολικό επίπεδο των επιτρεπόμενων εκπομπών, δια-

νέμουν με κάποιο τρόπο τα δικαιώματα στις επιχειρήσεις και οργανώνουν ένα σύ-

στημα εμπορίας έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν πλεόνασμα δικαιωμάτων να 

πωλούν τα δικαιώματά τους σε άλλες επιχειρήσεις που εμφανίζουν έλλειμμα δι-

καιωμάτων.  

 Τα πλεονεκτήματα της πολιτικής αυτής είναι (Σαρτζετάκης και Χατζήνας, 

2006): 

α) Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό κό-

στος (στατική αποτελεσματικότητα). Σύμφωνα με την λογική των δικαιωμάτων με-

ταβιβάσιμων ρύπων, οι επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα με μικρό κόστος να 

αποφύγουν εκπομπές ρύπων, θα προβούν σε επενδύσεις μείωσης των εκπομπών 

κι έτσι θα πωλήσουν τα πλεονάζοντα δικαιώματα σε επιχειρήσεις που αντιμετωπί-

ζουν υψηλό κόστος επένδυσης για να μειώσουν τις εκπομπές τους. Η πρακτική έχει 

αποδείξει ότι οι μονάδες μειώνουν τις εκπομπές τους στο επίπεδο εκείνο, στο ο-

ποίο το κόστος μείωσης της τελευταίας μονάδας εκπομπών  ισούται με την τιμή 

των δικαιωμάτων στην αγορά. Επομένως όλες οι μονάδες μειώνουν τις εκπομπές 

τους σε επίπεδα ώστε η τελευταία μονάδα μείωσης ρύπων να έχει το ίδιο κόστος 
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σε όλες τις μονάδες, δηλαδή μέχρι εξαντλήσεως όλων των περιθωρίων κέρδους 

από μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ρύπων.  Με τον τρόπο αυτό, η μείωση των εκπο-

μπών γίνεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος επενδύσεων, σε αντίθεση με ένα σύ-

στημα το οποίο θα απαιτούσε, για παράδειγμα, οριζόντιο περιορισμό των εκπο-

μπών σε όλες τις μονάδες κατά το ίδιο ποσοστό ρύπων.  

β) Παρέχονται κίνητρα στις επιχειρηματικές μονάδες να βελτιώνουν τις τε-

χνολογίες που χρησιμοποιούν ώστε να μειώνουν τις εκπομπές τους και επομένως 

το κόστος των εκπομπών τους (δυναμική αποτελεσματικότητα). Καθώς οι επιχει-

ρήσεις με μικρό κόστος επένδυσης για μείωση των εκπομπών, μπορούν να πωλούν 

τα πλεονάζοντα δικαιώματά τους στις επιχειρήσεις με υψηλό κόστος επένδυσης, 

εμφανίζονται να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των δεύτερων. Για 

το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να βελτιώνουν τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν κι αυτό συνεπάγεται ότι δίνεται κίνητρο για έρευνα σε νέες καθα-

ρότερες τεχνολογίες.  

γ) Δημιουργείται μια αγορά, κι επομένως μια τιμή για τους κοινόκτητους 

πόρους. Κοινόκτητοι πόροι είναι αυτοί των οποίων η κατανάλωση δεν μπορεί να 

αποκλειστεί από κάποιον αλλά είναι ανταγωνιστικοί ως προς την κατανάλωση, δη-

λαδή η κατανάλωση ενός μέρους από κάποιον, περιορίζει την συνολική ποσότητα 

του πόρου που είναι διαθέσιμη στους υπόλοιπους. Το πρόβλημα με την χρήση των 

κοινόχρηστων πόρων έγκειται στο γεγονός ότι, αφού δεν υπάρχει περιορισμός, οι 

άνθρωποι θα καταναλώσουν τους πόρους αυτούς μέχρι να εκλείψουν. Με το σύ-

στημα μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων επιλύεται εν μέρει αυτό το 

πρόβλημα, καθώς προσδίδονται δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια συγκεκριμένη πο-

σότητα ρύπων η οποία θα είναι αδύνατον να ξεπερασθεί  κι έτσι δημιουργείται και 

μία αγορά κι επομένως μια ενιαία τιμή για την εκπομπή ρύπων.  

 Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήματος δικαιωμάτων είναι τα εξής (Σαρ-

τζετάκης και Χατζήνας, 2006): 

1) Ο τρόπος δημιουργίας των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα μπορούν να δη-

μιουργούνται με ένα πρόγραμμα πιστώσεων (credit programs) ή με ένα σύ-
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στημα ορίων-και-εμπορίου (cap-and-trade). Στο πρώτο σύστημα, η ρυθμι-

στική αρχή επιβάλλει ένα όριο εκπομπών σε κάθε μονάδα και ελέγχει την 

εκπομπές των ρύπων. Αν οι εκπομπές της μονάδας είναι μικρότερες από το 

όριο που έχει επιβληθεί, τότε η μονάδα αποκτά δικαιώματα που αντιστοι-

χούν στην διαφορά της εκπομπής από το όριο, τις οποίες μπορεί να πουλή-

σει σε άλλες μονάδες που ξεπερνούν το επιβαλλόμενο όριο. Στα συστήματα 

ορίων-και-εμπορίου η ρυθμιστική αρχή καθορίζει ένα ανώτατο υποχρεωτι-

κό όριο εκπομπών και δημιουργεί δικαιώματα εκπομπών που κατανέμει 

στις μονάδες που ρυπαίνουν. Τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα και οι μο-

νάδες που παρουσιάζουν εκπομπές λιγότερες από τα δικαιώματα που κα-

τέχουν, μπορούν να πωλούν τα δικαιώματά τους σε αυτές που εκπέμπουν 

περισσότερους ρύπους από τα δικαιώματα που κατέχουν. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες έχουν εφαρμοστεί τέτοια συστήματα από το 1990 για τον περιο-

ρισμό του διοξειδίου του θείου (SO2) και των οξειδίων του αζώτου 

(NOx)(EPA, 2015). 

2) Προσδιορισμός του περιεχομένου των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα εκ-

πομπής μπορούν να εκφράζουν ποσότητες ενός συγκεκριμένου ρύπου (για 

παράδειγμα 1 τόνο διοξειδίου του άνθρακα) ή μπορούν να εκφράζουν ένα 

ποσοστό της συνολικής επιτρεπόμενης ποσότητας εκπομπών.  

3) Προσδιορισμός του συνολικού στόχου του προγράμματος. Σε σχέση με 

αυτό που θεωρείται ορθό περιβαλλοντικά, η ρυθμιστική αρχή ορίζει τον τε-

λικό στόχο μείωσης των εκπομπών.  

4) Η αρχική διανομή των δικαιωμάτων. Η ρυθμιστική αρχή μπορεί να διανεί-

μει τα αρχικά δικαιώματα με δημοπρασία ή να τα διανείμει δωρεάν με βά-

ση τις εκπομπές της κάθε μονάδας στο παρελθόν.  Αν και η αποτελεσματι-

κότητα του συστήματος είναι ίδια, το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχει-

ρήσεις είναι μικρότερο στην δεύτερη περίπτωση. 
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2.2 Τα χαρακτηριστικά του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμά-
των  Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) 
 

 Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων  Εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) καθιερώ-

θηκε από την οδηγία 2003/87/ΕΚ (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003) και τέθηκε σε εφαρμο-

γή στις 1/1/2005, με σκοπό να υπηρετήσει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που ανέλαβε στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το ΣΕΔΕ-ΕΕ βασίζεται στην 

λογική του ορίων-και-εμπορίου (cap and trade) όπου τίθεται ένα όριο εκπομπών 

CO2 με την μορφή ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών. Τον Απρίλιο κάθε έτους μία 

ποσότητα δικαιωμάτων, ισοδύναμη με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους,  

παραδίδεται από τους διαχειριστές των μονάδων που υπόκεινται στο σύστημα. Οι 

μονάδες που έχουν περίσσεια δικαιωμάτων μπορούν να πωλούν δικαιώματα ενώ 

αυτές που έχουν έλλειμμα μπορούν να αγοράζουν από άλλες μονάδες, να συμμε-

τέχουν σε δημοπρασίες δικαιωμάτων ή να παραδίδουν διεθνή πιστωτικά μόρια, να 

δανείζονται ένα περιορισμένο μέρος από τα δικαιώματα του επόμενου έτους ή να 

πραγματοποιούν μειώσεις εκπομπών (European Environment Agency, 2014a).  

 Η πρώτη “πιλοτική” περίοδος του ΣΕΔΕ-ΕΕ ήταν το 2005-2007 οπότε και α-

ναπτύχθηκε η αναγκαία υποδομή και η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών και ακο-

λούθησε η περίοδος 2008-2012 που αντιστοιχούσε στην 1η περίοδο δέσμευσης του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Κατά την δεύτερη φάση (2008 ως το τέλος 2012) τα όρια 

εκπομπής περιορίστηκαν στα επίπεδα του 2005 μειωμένα κατά 6.5%. To 2013 ξεκί-

νησε η τρίτη περίοδος που έχει χρονικό ορίζοντα ως το 2020.  Το ΣΕΔΕ-ΕΕ ξεκίνησε 

το 2005, με μέλη τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2007 εντάχθηκαν στο 

σύστημα οι Βουλγαρία και Ρουμανία και το 2008 οι Νορβηγία, Ισλανδία (μόνο για 

σταθερές πηγές), Λιχτενστάιν και το 2013 η Κροατία.  Έτσι, την τρέχουσα περίοδο 

συμμετέχουν 31 χώρες (European Environment Agency, 2014a).  

Το ΣΕΔΕ-ΕΕ καλύπτει περισσότερες από 12,000 σταθερές μονάδες στον ε-

νεργειακό και στους περισσότερους βιομηχανικούς τομείς και 1,300 αερομεταφο-

ρείς. Στις δύο πρώτες περιόδους το ΣΕΔΕ-ΕΕ κάλυπτε εκπομπές CO2 από παραγω-

γούς ενέργειας και άλλες μονάδες καύσης, διυλιστήρια, μονάδες παραγωγής κωκ, 
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μονάδες παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, μονάδες παραγωγής τσιμέντου, ασβέ-

στη, γυαλιού, κεραμικών, χαρτομάζας, χαρτιού και χαρτονιού ενώ κάποιες χώρες 

συμπεριέλαβαν εγκαταστάσεις με εκπομπές κυρίως υποξειδίου του αζώτου από 

την δεύτερη περίοδο (Αυστρία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Η.Β.) 

(European Environment Agency, 2014a). Κατά την τρίτη περίοδο προστέθηκαν νέες 

εγκαταστάσεις και αέρια: Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική αποθήκευση αερίων 

θερμοκηπίου, CO2 από μονάδες παραγωγής πετροχημικών προϊόντων, αμμωνίας 

και αλουμινίου, εκπομπές υποξειδίου του αζώτου Ν2Ο από μονάδες παραγωγής 

νιτρικού, αδιπικού και γλυοξυλικού οξέος, εκπομπές CO2 από μονάδες επεξεργασί-

ας/παραγωγής μη-σιδηρούχων μετάλλων και εκπομπές υπερφθορανθράκων (PFCs) 

από μονάδες παραγωγής αλουμινίου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  Συμβούλιο, 

2009). Με αυτές τις προσθήκες το ΣΕΔΕ-ΕΕ καλύπτει εκπομπές 1908 Mt CO2-eq (ι-

σοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα) που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των εκ-

πομπών αερίων θερμοκηπίου (European Environment Agency, 2014a).  

Ο στόχος των εκπομπών του ΣΕΔΕ-ΕΕ, το ανώτατο όριο εκπομπών δηλαδή, 

ισούται με τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων εκπομπών που είναι διαθέσιμα στις 

μονάδες είτε μέσω αγορών είτε μέσω δημοπρασιών, ενώ μέχρι το 2020 οι μονάδες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ένα συγκεκριμένο αριθμό διεθνών πιστωτικών 

μορίων (international emissions credits), οι οποίες μεγαλώνουν το συνολικό  όριο 

εκπομπών.  

Στις δύο πρώτες περιόδους, τα εθνικά όρια εκπομπών προσδιορίστηκαν 

από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στα Εθνικά Σχέδια Κατανομής (National 

Allocation Plans, NAPs). Τα Εθνικά Σχέδια αναθεωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή και αποτέλεσαν την βάση για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού ορίου.  

Από την τρίτη περίοδο και μετά, ένα συνολικό όριο καθορίζει τον αριθμό 

των δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ-ΕΕ. Το όριο καθορίζεται από την προσδοκώμενη  συ-

νεισφορά των εκπομπών του ΣΕΔΕ-ΕΕ  στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των 

εκπομπών κατά 20% το 2020 σε σύγκριση με το 1990, η οποία αντιστοιχεί σε μείω-

ση εκπομπών κατά 21% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 στις εκπομπές του ΣΕΔΕ. 

Από το 2013 και έπειτα, το συνολικό όριο εκπομπών μειώθηκε εφαρμόζοντας έναν 
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συντελεστή γραμμικής μείωσης (Linear Reduction Factor) 1.74% στο μέσο όρο της 

περιόδου 2008-2012. Μακροπρόθεσμα, ο τρέχων συντελεστής γραμμικής μείωσης  

θα οδηγήσει σε μείωση εκπομπών στο σύστημα ΣΕΔΕ-ΕΕ περίπου 71% το 2050 σε 

σύγκριση με το 2005, για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα. Ένας αυ-

ξημένος συντελεστής γραμμικής μείωσης θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτε-

ρες μειώσεις εκπομπών. Για να επιτευχθεί ό στόχος της μείωσης κατά 40% των εκ-

πομπών το 2030, σε σχέση με το 1990, θα πρέπει οι εκπομπές του συστήματος ΣΕ-

ΔΕ-ΕΕ να μειωθούν κατά 43% σε σχέση με αυτές του 2005 και το συνολικό ανώτερο 

όριο εκπομπών θα πρέπει να μειώνεται κάθε χρόνο με συντελεστή γραμμικής μεί-

ωσης 2.2% από το 2021 κι έπειτα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, να μειωθούν οι 

εκπομπές του ΣΕΔΕ-ΕΕ κατά 84% το 2050 σε σχέση με το 2005 (European Environ-

ment Agency, 2014a). Στο παρακάτω Σχήμα 2.1 φαίνεται η προβολή του ορίου εκ-

πομπών μετά το 2020 με τους δύο διαφορετικούς συντελεστές γραμμικής μείωσης 

εκπομπών (1.74% και 2.2%). 

 

Σχήμα 2.1. Όριο εκπομπών στο ΣΕΔΕ-ΕΕ μέχρι το 2020 και προεκτάσεις μέχρι το 
2050 για δύο προτεινόμενους συντελεστές γραμμικής μείωσης εκπομπών, LFR (Eu-
ropean Environment Agency, 2014a). 
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2.3 Δωρεάν κατανομή και δημοπρασίες δικαιωμάτων 
 

Κατά την πρώτη περίοδο εμπορίας δικαιωμάτων (2005-2007), σχεδόν όλα 

τα δικαιώματα διανεμήθηκαν δωρεάν (λιγότερο από 1% δημοπρατήθηκαν ή που-

λήθηκαν).  Η κατανομή των δικαιωμάτων έγινε σύμφωνα με τις ιστορικές εκπο-

μπές, δηλαδή το επίπεδο εκπομπών που είχαν οι εγκαταστάσεις στο παρελθόν. 

Στην δεύτερη περίοδο εμπορίας δικαιωμάτων (2008-2012), το 95% των δικαιωμά-

των διανεμήθηκαν δωρεάν. Σε πολλές χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 

Δανία) χρησιμοποιήθηκαν εγκαταστάσεις αναφοράς για να προσδιοριστεί ο αριθ-

μός των δωρεάν δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, ενώ κατά 

μεγάλο βαθμό η κατανομή των δικαιωμάτων έγινε με βάση τις ιστορικές εκπομπές 

στους άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα δωρεάν δι-

καιώματα να είναι σχετικά περισσότερα σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους από 

ό,τι ήταν στις μονάδες καύσης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων χρησιμοποιείται 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (European Environment Agency, 2014a). 

 Από το 2013 και έπειτα, το σύστημα ΣΕΔΕ-ΕΕ μεταβλήθηκε σε μια διαδικα-

σία κατά πολύ βασισμένη σε δημοπρασίες, με ένα μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων 

ακόμα να διανέμεται, ακόμη, δωρεάν. Τα δωρεάν δικαιώματα κατανέμονται σε 

βιομηχανικούς κλάδους, ενώ οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

πλέον λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα μόνο για παραγωγή θερμότητας. H κατανο-

μή των δωρεάν δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις κατά την τρίτη περίοδο, βασίζεται 

σε εναρμονισμένους κανόνες κατανομής που βασίζονται σε εγκαταστάσεις αναφο-

ράς και σε ιστορικά επίπεδα παραγωγής κατά την περίοδο 2005-2008 ή την περίο-

δο 2009-2010. Οι εγκαταστάσεις αναφοράς προσδιορίζονται με βάση το παραγό-

μενο προϊόν και αντιστοιχούν στην μέση αποδοτικότητα των 10% πιο αποδοτικών 

εγκαταστάσεων σε κάθε τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα έτη 2007-2008. Με 

βάση αυτούς τους εναρμονισμένους κανόνες κατανομής, οι κυβερνήσεις κατέθε-

σαν προκαταρκτικούς υπολογισμούς (τα επονομαζόμενα Εθνικά Εφαρμοστικά Μέ-

τρα, National Implementation Measures, NIMs) του αριθμού των δωρεάν δικαιω-

μάτων που θα διανεμηθούν στην κάθε εγκατάσταση. Καθώς η προκαταρκτική κα-

τανομή μέσω των NIMs ξεπέρασε το μέγιστο ποσό δικαιωμάτων που έθεσε η οδη-
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γία του ΣΕΔΕ (The European Commission, 2013), εφαρμόστηκε ένας δια-τομεακός 

συντελεστής διόρθωσης 5.73% το 2013, ο οποίος αυξάνεται σε 17.56% το 2020, σε 

όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός από αυτές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Συ-

μπεριλαμβανομένου και αυτού του συντελεστή διόρθωσης, υπολογίστηκαν οι τε-

λικές κατανομές δικαιωμάτων για τις εγκαταστάσεις  κάθε χώρας και καταγράφη-

καν στους Εθνικούς Πίνακες Κατανομής, National Allocation Tables NAT (European 

Environment Agency, 2014a). 

 

Σχήμα 2.2. Επαληθευμένες εκπομπές και δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για το 
έτος 2013 ανά τομέα δραστηριότητας (European Environment Agency, 2014a).  
 

Στο Σχήμα 2.2 φαίνονται οι επαληθευμένες εκπομπές και η δωρεάν κατα-

νομή δικαιωμάτων για τους πέντε τομείς με τις μεγαλύτερες εκπομπές κατά το έτος 

2013. Οι εγκαταστάσεις καύσης (που κυρίως σχετίζονται με την παραγωγή θερμό-

τητας ή ενέργειας), έλαβαν περίπου το 30% των δικαιωμάτων τους δωρεάν. Στην 

ποσότητα αυτή των δωρεάν δικαιωμάτων περιλαμβάνονται και 152 εκατομμύρια 

τόνοι ισοδύναμου CO2 που χορηγούνται δωρεάν, σύμφωνα με το άρθρο 10c της 

αναθεωρημένης οδηγίας για το σύστημα ΣΕΔΕ, στους παραγωγούς ενέργειας των 

κρατών μελών που ενσωματώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004. O τομέ-
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ας των διυλιστηρίων έλαβε δωρεάν δικαιώματα για περίπου 80% των εκπομπών 

του 2013. Ο τομέας του σιδήρου, χάλυβα και κωκ έλαβε δωρεάν δικαιώματα πε-

ρισσότερα από τις επαληθευμένες εκπομπές του 2013, όπως και ο τομέας που α-

ναφέρεται ως «άλλος» στο Σχήμα 2.2 και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις διάφορων 

κλάδων. Τέλος, ο τομέας τσιμέντου και ασβέστη έλαβε δωρεάν δικαιώματα περισ-

σότερα από αυτά που χρειαζόταν για να καλύψει τις ανάγκες του, το οποίο οφει-

λόταν και στην μειωμένη παραγωγή αυτού του τομέα.  

Από την τρίτη περίοδο του συστήματος ΣΕΔΕ-ΕΕ κι έπειτα, ένα μεγάλο μέ-

ρος δικαιωμάτων εκπομπών δημοπρατείται (45% το 2013, αυξανόμενο σε 55% το 

2020). Η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί δημοπρασίες συνολικά για όλα τα κράτη-

μέλη, εκτός από την Γερμανία, την Πολωνία και το Η.Β. Το Ευρωπαϊκό Ανταλλακτή-

ριο Ενέργειας (European Energy Exchange, EEX) διενεργεί δημοπρασίες για την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση ενώ το Διηπειρωτικό Ανταλλακτήριο (Intercontinental Exchange, 

ICE) διενεργεί δημοπρασίες για το Ηνωμένο Βασίλειο (European Environment 

Agency, 2014a).  

 

Σχήμα 2.3. Σχέδιο για δημοπρασία δικαιωμάτων κατά τα έτη 2013-2020 (European 
Environment Agency, 2014a).  
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Στο Σχήμα 2.3 φαίνονται οι ποσότητες δικαιωμάτων που θα δημοπρατη-

θούν ως το 2020. Κάθε χρόνο 0.9-1 δισεκατομμύρια δικαιώματα πρόκειται να δη-

μοπρατηθούν. Αυτό το σχέδιο δημοπρασιών τροποποιήθηκε και επιλέχτηκε ένα 

πρόγραμμα απόσυρσης και επανατροφοδοσίας (backloading) δικαιωμάτων. Σύμ-

φωνα με αυτό το τροποποιημένο σχέδιο, αποσύρθηκαν 400 εκατομμύρια δικαιώ-

ματα από το έτος 2014 και αντίστοιχα 300 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια δι-

καιώματα από τα έτη 2015-2016, και θα εισαχθούν ξανά προς δημοπρασία τα έτη 

2019 και 2020. Στο Σχήμα 2.3 περιλαμβάνονται, επίσης, 300 εκατομμύρια δικαιώ-

ματα που αποσύρθηκαν από το Απόθεμα για Νεο-Εισερχόμενες μονάδες (New En-

trants Reserve, NER) και πουλήθηκαν ώστε να χρηματοδοτηθούν σχέδια λήψης και 

αποθήκευσης άνθρακα και καινοτόμα σχέδια αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

 

Σχήμα 2.4. Σχέδιο για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων και δημοπρασίες δικαιωμά-
των κατά τα έτη 2013-2020 (European Environment Agency, 2014a). 
 

 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4 περίπου το 50%, κατά μέσο όρο, των δικαιω-

μάτων εκπομπών θα δημοπρατηθεί κατά την περίοδο 2013-2020 ενώ το υπόλοιπο 



21 
 

50% θα κατανεμηθεί δωρεάν, κυρίως σε τομείς εκτός ηλεκτρικής ενέργειας, οι ο-

ποίοι θα λάβουν το 78% των δωρεάν δικαιωμάτων (European Environment Agency, 

2014a). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.5 των Danchev και Μανιάτη (Danchev και Μα-

νιάτης, 2014), για τις εγκαταστάσεις που δεν εντάσσονται στην λίστα διαρροής άν-

θρακα (η λίστα διαρροής άνθρακα αναλύεται στο επόμενο Κεφ. 3), τα δωρεάν δι-

καιώματα θα μειώνονται κάθε χρόνο, από 80% επί του μέσου όρου εκπομπών της 

περιόδου 2005-2008 ή 2010-2011 (το μέγιστο από τα δύο) το 2013, σε 30% το 

2020. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στις εγκαταστάσεις με τις βέλτιστες εκπο-

μπές, ενώ για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις πρέπει να συνυπολογιστεί και ένας δεί-

κτης αναφοράς, που θα προκύπτει από την απόκλιση από τις βέλτιστες εγκαταστά-

σεις (Lecourt et al., 2013). Οι νεο-εισερχόμενες εγκαταστάσεις θα λάβουν 480 εκα-

τομμύρια δικαιώματα κατά το μέγιστο, στην τρίτη περίοδο λειτουργίας του συστή-

ματος. Τα δωρεάν δικαιώματα των νεο-εισερχόμενων αντιστοιχούν στο 6% των δι-

καιωμάτων που θα κατανεμηθούν δωρεάν (European Environment Agency, 2014a). 

 

Σχήμα 2.5. Δωρεάν δικαιώματα πριν την εφαρμογή του δια-τομεακού συντελεστή 
διόρθωσης, κατά την τρίτη φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ-ΕΕ, για τις επιχειρήσεις που 
δεν περιλαμβάνονται στην λίστα διαρροής άνθρακα (Danchev και Μανιάτης, 2014). 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Επιτροπή εφάρμοσε οριζόντια σε όλες τις 

εγκαταστάσεις (εκτός από αυτές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια) έναν δια-

τομεακό συντελεστή διόρθωσης για τα δωρεάν δικαιώματα, με σκοπό να επιτευ-

χθεί ο στόχος μείωσης εκπομπών το 2020. Έτσι, ο αριθμός των δικαιωμάτων που 
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κατανέμονται δωρεάν, εκτός της μείωσης που φαίνεται στο Σχήμα 2.5 και αφορά 

τις εγκαταστάσεις εκείνες που δεν εντάσσονται στην λίστα διαρροής άνθρακα, δη-

λαδή τις εγκαταστάσεις που θεωρείται ότι δεν κινδυνεύουν από διαρροή άνθρακα, 

θα μειώνεται και κατά έναν πρόσθετο δια-τομεακό συντελεστή διόρθωσης, που 

φαίνεται στην Σχήμα 2.6 (Danchev και Μανιάτης, 2014). 

 

 

Σχήμα 2.6. Δια-τομεακός συντελεστής διόρθωσης για εκπομπές από σταθερές πη-
γές (Danchev και Μανιάτης, 2014). 
 
 

2.4 Χρήση των Διεθνών Πιστωτικών Μορίων Εκπομπών 
(International Emission Credits) 
 

Εκτός από τα δικαιώματα εκπομπών που διανέμονται δωρεάν ή δημοπρα-

τούνται, οι διαχειριστές των μονάδων μπορούν να κάνουν χρήση ενός περιορισμέ-

νου αριθμού επιλέξιμων διεθνών πιστωτικών μορίων, για να καλύψουν τις ανάγκες 

τους. Το γεγονός αυτό αυξάνει το συνολικό όριο εκπομπών. Η ποιότητα και η πο-

σότητα των πιστωτικών μορίων που είναι επιλέξιμα, ρυθμίζονται από το σύστημα 

ΣΕΔΕ-ΕΕ. Κατά την πρώτη περίοδο (2005-2007), δεν επιτράπηκε η χρήση διεθνών 

πιστωτικών μορίων. Στη δεύτερη περίοδο (2008-2012), παραδόθηκαν πιστωτικά 

μόρια αντί δικαιωμάτων εκπομπών από υπόχρεες μονάδες για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους, με τη μορφή Πιστοποιημένων Μειώσεων Εκπομπών (Certified Emis-

sions Reduction, CERs) και Μονάδων Μείωσης Εκπομπών (Emission Reduction 

Units, ERUs) που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο ως μηχανισμοί του 
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Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στην τρίτη περίοδο, επιλέξιμα πιστωτικά μόρια ανταλ-

λάσσονται με δικαιώματα εκπομπών. Τα πιστωτικά μόρια υπόκεινται σε ποσοτικό 

περιορισμό που καθορίζεται από τον Κανονισμό για τα Διεθνή Δικαιώματα Πιστω-

τικών Μορίων (Regulation on International Credits Entitlements, RICE) (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013). 

 

Σχήμα 2.7. Χρήση των πιστωτικών μορίων που προβλέπονται από το Μηχανισμό 
του Κιότο, κατά τα έτη 2008-2013 (European Environment Agency, 2014a).  

Κατά το πρώτο έτος της τρίτης περιόδου 0.13 δισεκατομμύρια διεθνή πι-

στωτικά μόρια ανταλλάχθηκαν με δικαιώματα εκπομπών, που είναι πολύ λιγότερα 

από τα 0.5 δισεκατομμύρια που παραδόθηκαν το 2012, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

2.7. Ο μεγάλος αριθμός πιστωτικών μορίων που παραδόθηκαν το 2012 οφείλεται 

στο γεγονός ότι αρκετά σχέδια που περιλάμβαναν βιομηχανικό αέριο, αποκλείστη-

καν από την τρίτη φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ. Συνολικά κατά τα έτη 2008-2012 

χρησιμοποιήθηκαν 1.2 δισεκατομμύρια πιστωτικά μόρια μέσω των παραπάνω μη-

χανισμών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού RICE, κάθε κράτος-μέλος πρέ-

πει να προσδιορίσει την ποσότητα των CERs και ERUs που μπορεί να χρησιμοποιή-

σει κάθε μονάδα του μέλους, για την περίοδο 2008-2020. Η συνολική ποσότητα 



24 
 

όλων των πιστωτικών μορίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το 2020 εί-

ναι 1.5-1.6 δισεκατομμύρια. Καθώς μερικά δικαιώματα είναι εκφρασμένα ως πο-

σοστά επαληθευμένων εκπομπών, ο ακριβής συνολικός αριθμός των πιστωτικών 

μορίων θα είναι απόλυτα γνωστός στο τέλος της τρίτης φάσης.  

 

 

2.5 Η εξέλιξη των εκπομπών στο ΣΕΔΕ-ΕΕ ανά τομέα δραστη-
ριότητας 
 

H εξέλιξη της συνολικής μείωσης των εκπομπών κατά την περίοδο 2005-

2013 (με διόρθωση λόγω αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής όπως προτείνεται από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος), (European Environment Agency, 2014b), 

φαίνεται στο Σχήμα 2.8. Οι συνολικές εκπομπές εμφανίζουν μείωση 19% το 2013 

σε σχέση με τις εκπομπές του 2005, με ιδιαίτερα μεγάλη μείωση στο Τομέα Τσιμέ-

ντου, Κλίνκερ και Ασβέστη (European Environment Agency, 2014a). 

 

Σχήμα 2.8. Τάσεις των εκπομπών κατά την περίοδο 2005-2013 ανά τομέα δραστη-
ριότητας στο ΣΕΔΕ-ΕΕ (European Environment Agency, 2014a). 
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Κατά τo 2009 ο τομέας Σιδήρου, Χάλυβα και Κωκ εμφάνισε 30% χαμηλότε-

ρες εκπομπές σε σχέση με το 2005, το οποίο κατά ένα μέρος οφειλόταν στην οικο-

νομική ύφεση. Από το 2010 και μετά οι εκπομπές αυξήθηκαν, το 2012 ανέρχονταν 

σε 80% των εκπομπών του 2005, ενώ το 2013 αυξήθηκαν λόγω νέων εγκαταστά-

σεων που εισήχθησαν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ-ΕΕ.  

Στον τομέα του Τσιμέντου, Κλίνκερ και Ασβέστη, οι εκπομπές του 2009 ήταν 

20% χαμηλότερες από αυτές του 2005. Σε αντίθεση με τον τομέα Σιδήρου, Χάλυβα 

και Κωκ, οι εκπομπές αυτού του τομέα συνέχισαν να μειώνονται, και το 2013 ανέρ-

χονταν μόλις στο 75% των εκπομπών του 2005. 

Οι εκπομπές από τα διυλιστήρια εμφάνισαν μια σταθερή τάση μείωσης. Η 

επίδραση της ύφεσης σε αυτόν τον τομέα ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι στους υ-

πόλοιπους τομείς. Το 2013, οι εκπομπές των διυλιστηρίων ήταν κατά 12% λιγότε-

ρες από αυτές του 2005. 

Οι εκπομπές από εγκαταστάσεις καύσης εμφανίζουν, επίσης, μια τάση μεί-

ωσης. Το 2013, οι εκπομπές από εγκαταστάσεις καύσης ήταν 13% λιγότερες από το 

2005. Οι εκπομπές από τέτοιες εγκαταστάσεις ανήκουν κυρίως στην κατηγορία της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκπομπές από παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας μειώθηκαν κυρίως λόγω της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Οι εκπομπές από μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμα 

φυσικό αέριο και πετρέλαιο, μειώθηκαν κατά 34% και 30% κατά την περίοδο 2008-

2012. Οι εκπομπές από μονάδες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το κάρβουνο εμ-

φάνισαν αντίστοιχη μεγάλη μείωση τα έτη 2008-2009 αλλά κατόπιν οι εκπομπές 

αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2010-2012 λόγω των εξαγωγών κάρβουνου των 

Η.Π.Α. προς την Ευρώπη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κάρβουνου 

ως καύσιμου για θερμικούς σταθμούς, καθώς κατέρρευσαν οι τιμές των δικαιωμά-

των εκπομπών CO2 (Nicolas Berghmans, 2013). 

Αν εξαιρεθεί ο τομέας εγκαταστάσεων καύσης, οι υπόλοιποι τομείς εμφανί-

ζουν τάσεις μείωσης εκπομπών που αντανακλούν την μείωση παραγωγής (Σχήμα 

2.9), κάτι που καταδεικνύει ότι η βελτίωση των εκπομπών οφείλεται κυρίως στην 
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πτώση της παραγωγής παρά στην βελτίωση της αποδοτικότητας των μονάδων (Eu-

ropean Environment Agency, 2014c).  

 

 
Σχήμα 2.9. Τάση των εκπομπών ανά τομέα δραστηριότητας στο ΣΕΔΕ-ΕΕ και η α-
ντίστοιχη παραγωγή του κάθε τομέα (European Environment Agency, 2014c). 
  

 

2.6 Η εξέλιξη της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών  
 
 Η ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς των δικαιωμάτων εκ-

πομπών καθορίζεται από το επίπεδο του ορίου του ΣΕΔΕ-ΕΕ, τον αριθμό των δι-

καιωμάτων που αποθηκεύονται, το επίπεδο των επαληθευμένων εκπομπών και 

από το κατά πόσο οι μονάδες χρησιμοποιούν τα διεθνή πιστωτικά μόρια για να κα-

λύψουν τις υποχρεώσεις τους, αντί δικαιωμάτων (European Environment Agency, 

2014a). 

 Στο Σχήμα 2.10 φαίνεται η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δι-

καιωμάτων στο ΣΕΔΕ-ΕΕ για τα έτη 2005-2013. Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργί-

ας φαίνεται ότι οι επαληθευμένες εκπομπές ήταν χαμηλότερες από τα δικαιώματα 

που διανεμήθηκαν δωρεάν από τις κυβερνήσεις.  Η μεταφορά δικαιωμάτων ήταν 
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αδύνατη μεταξύ των δύο πρώτων περιόδων, οπότε τα αχρησιμοποίητα δικαιώματα 

δεν είχαν καμιά μελλοντική αξία. Η τιμή των δικαιωμάτων αρχικά έφτασε τα 20-25 

ευρώ (Σχήμα 2.11). Η πρώτη δημοσίευση επαληθευμένων εκπομπών το 2006 κατέ-

δειξε ότι υπήρχε υπερπροσφορά δικαιωμάτων, η οποία θα παρέμενε καθ’ όλη την 

πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Έτσι, η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών 

έπεσε σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, μέχρι το τέλος του 2007. Στην αρχή της τρίτης 

φάσης, το έτος 2008 ήταν το μοναδικό κατά το οποίο η ζήτηση δικαιωμάτων ήταν 

μεγαλύτερη της προσφοράς. Κατά το έτος αυτό η τιμή των δικαιωμάτων έφτασε το 

επίπεδο των 25-30 ευρώ. Τα επόμενα χρόνια της δεύτερης περιόδου, η επιπρόσθε-

τη χρήση Πιστοποιημένων Μειώσεων Εκπομπών (CERs) και Μονάδων Μείωσης Εκ-

πομπών (ERUs) συνεισέφεραν σε ένα πλεόνασμα προσφοράς για τα έτη 2009-

2012. Έτσι, η τιμή των δικαιωμάτων υποχώρησε περίπου στα 7 ευρώ και παρέμενε 

σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος της δεύτερης περιόδου ενώ η τιμή των CERs κα-

τέληξε σε λιγότερο από 1 ευρώ. 

 

Σχήμα 2.10. Προσφορά και ζήτηση δικαιωμάτων εκπομπών κατά τα έτη 2005-2013 
στο ΣΕΔΕ-ΕΕ (European Environment Agency, 2014a). 
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 Το 2013 οι επαληθευμένες εκπομπές παρέμειναν σε χαμηλότερο επίπεδο 

από τα προσφερόμενα δικαιώματα (δωρεάν ή δημοπρατηθέντα) εκπομπών. Επί-

σης, οι διαχειριστές των μονάδων συνέχισαν να παραδίδουν σημαντικό αριθμό 

CERs και ERUs. Στις αρχές του 2013 η τιμή των δικαιωμάτων μειώθηκε ως και τα 3 

ευρώ/τόνο CO2  ενώ η τιμή των CERs υποχώρησε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, περί-

που 0.4 ευρώ. Λόγω της αδυναμίας να υπάρξει μια διεθνής συμφωνία για την α-

ντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα στα-

ματήσει να δέχεται στο ΣΕΔΕ-ΕΕ πιστωτικά μόρια που προέρχονται από χώρες που 

δεν έχουν υπογράψει τέτοια συμφωνία. Έτσι, κατέρρευσε η τιμή των πιστωτικών 

μορίων, καθώς το 65-70% των CERs παράγονται στην Κίνα και την Ινδία, ενώ μεγά-

λο ποσοστό των ERUs προέρχονται από την Ρωσία (IPPC, 2013). Έτσι, από τα μέσα 

του 2013 παρατηρήθηκε μια σταδιακή αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων από τα 3 

στα 7 ευρώ ανά τόνο CO2, η οποία είναι και η τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων. 

 

 

Σχήμα 2.11. Τάση των τιμών για δικαιώματα εκπομπής και Πιστοποιημένων Μειώ-
σεων Εκπομπών (CERs)(European Environment Agency, 2014a). 
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Για να διευθετηθεί η  ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης καθιερώ-

θηκε, ως προσωρινό μέτρο κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, η απόσυρση 900 

εκατομμυρίων δικαιωμάτων κατά τα έτη 2014-2016, και η τροφοδοσία τους ξανά 

κατά τα έτη 2019-2020. Ως μόνιμο μέτρο, όμως, η Επιτροπή πρότεινε την δημιουρ-

γία ενός αποθέματος για την σταθεροποίηση της αγοράς (European Environment 

Agency, 2014a). Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, από το 2021 που θα ξεκινήσει η 

λειτουργία του αποθέματος αυτού, όταν το πλεόνασμα δικαιωμάτων ξεπερνά τα 

833 εκατομμύρια, θα αποσύρονται δικαιώματα από την αγορά και θα επανατρο-

φοδοτούνται όταν το πλεόνασμα δικαιωμάτων μειωθεί χαμηλότερα από τα 400 

εκατομμύρια ή όταν η τιμή των δικαιωμάτων φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να επιτευχθεί μια πιο ισορροπημένη αγορά δικαιω-

μάτων και η σταθερότητα της αγοράς να εξασφαλίσει επενδύσεις για μείωση εκ-

πομπών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
H Διαρροή Άνθρακα 
 
 

3.1 Λίστα διαρροής άνθρακα  
 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 3.1, μόνο σε ένα μικρό μέρος του πλα-

νήτη εφαρμόζεται κάποιο σύστημα περιορισμού εκπομπών αερίων του θερμοκη-

πίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,  οι επιχειρήσεις στην περιοχή όπου λαμβάνονται 

μέτρα περιορισμού των εκπομπών να μην έχουν την δυνατότητα να μετακυλίσουν 

το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων ή τον φόρο άνθρακα στην τιμή των προϊόντων, 

χωρίς να χάσουν σε ανταγωνιστικότητα. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μια πε-

ριοχή που εφαρμόζεται ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ένα 

άμεσο κόστος για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αλλά και ένα έμμεσο κόστος 

λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, που οφείλεται στην υπο-

χρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών από τους παραγωγούς ενέργειας.  Έτσι, 

όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρήσεις θα εμφανίζουν ένα έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. και η 

μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-

ωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την μείωση των 

εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας καθώς θα μεταφέρεται μέρος της παραγω-

γής σε χώρες που δεν εφαρμόζουν μέτρα περιορισμού εκπομπών. Ο κίνδυνος που 

αφορά στην προοπτική τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών να μην οδηγούν σε 

περιβαλλοντικό όφελος σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά μόνο σε μεταφορά οικονομι-

κής δραστηριότητας και επομένως δημιουργίας ρύπων από περιοχή σε περιοχή, 

αναφέρεται ως διαρροή άνθρακα (carbon leakage) (Danchev και Μανιάτης, 2014). 

Στο ΣΕΔΕ-ΕΕ ελήφθησαν μέτρα για την προστασία των τομέων που κινδυ-

νεύουν περισσότερο από διαρροή άνθρακα, ώστε οι επιχειρήσεις που αντιμετωπί-
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ζουν τέτοιον κίνδυνο, να μην χάσουν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες επι-

χειρήσεις εκτός Ε.Ε. Αυτά τα μέτρα προστασίας αφορούν κυρίως βιομηχανίες με 

μεγάλη ένταση εκπομπών, μεγάλη ένταση εμπορίου με τρίτες χώρες και υψηλό 

άμεσο και έμμεσο κόστος εκπομπών και οι οποίες εντάσσονται στην λίστα διαρ-

ροής άνθρακα, με σκοπό να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση και να λαμβάνουν δω-

ρεάν μεγάλο ποσοστό των δικαιωμάτων εκπομπών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές θα 

λαμβάνουν δωρεάν ποσότητα δικαιωμάτων ίση με αυτές που προκύπτουν από το 

μέσο όρο των εκπομπών των περιόδων 2005-2008 ή 2009-2010 (όποια τιμή είναι 

μεγαλύτερη) και η ποσότητα αυτή θα υπόκειται μόνο στον δια-τομεακό συντελε-

στή μείωσης και τον δείκτη αναφοράς (δηλαδή την απόκλιση από τις βέλτιστες επι-

χειρήσεις του τομέα αυτού). 

 

 

Σχήμα 3.1. Περιοχές του κόσμου με τιμολόγηση άνθρακα [Πηγή: Ινστιτούτο Περι-
βαλλοντικών και Ενεργειακών Μελετών (EESI)(Querejazu, 2012)]. 

 

Ένας τομέας ή επιμέρους τομέας θεωρείται ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίν-

δυνο διαρροής άνθρακα και εντάσσεται στην λίστα διαρροής άνθρακα όταν: α) Το 
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πρόσθετο κόστος παραγωγής (λόγω των άμεσων και έμμεσων εκπομπών) ως πο-

σοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας είναι μεγαλύτερο του 5% και β) η έ-

νταση εμπορίου με τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) είναι μεγαλύτερη του 10%. Εναλλακτι-

κά, με τιμές των κριτηρίων α) ή β) άνω του 30%, ένας τομέας επίσης θεωρείται ε-

κτεθειμένος στον κίνδυνο διαρροής άνθρακας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  Συμ-

βούλιο, 2009). Για τον καθορισμό των τομέων δραστηριότητας που εκτίθενται στον 

κίνδυνο διαρροής άνθρακα, το πρόσθετο κόστος και η ένταση εμπορίου υπολογί-

ζονται  σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 

                 
(            )      

   
 

 

όπου 

DCO2: το κόστος άμεσων εκπομπών 
ΑP: το ποσοστό δικαιωμάτων που δημοπρατούνται 
ICO2: το κόστος των έμμεσων εκπομπών  
GVA: η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
 

                 
                                                     

                                                     
 

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η πρώτη λίστα διαρροής άνθρακα δημο-

σιεύτηκε από την Επιτροπή το 2009 και είχε ισχύ μέχρι το 2014. Σε αυτήν περιέχο-

νταν το 60% των τομέων ενώ αντιπροσώπευε το 95% των εκπομπών από βιομηχα-

νικές εγκαταστάσεις (Danchev και Μανιάτης, 2014). To 2014 εκδόθηκε η νέα λίστα 

διαρροής άνθρακας που ισχύει για την περίοδο 2015-2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014b). 

Για την αντιμετώπιση του κόστους των έμμεσων εκπομπών προβλέπεται η 

εφαρμογή πρόσθετων μέτρων αντιστάθμισης, συμβατών με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων για τη μείωση του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η αντιστάθμιση κόστους έμμεσων εκπομπών αφορά σε περιορισμένο αριθμό κλά-

δων οικονομικής δραστηριότητας και εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε.  
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Ένας τομέας ή υποτομέας θεωρείται ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο δι-

αρροής άνθρακα, λόγω του κόστους έμμεσων εκπομπών όταν (European 

Commission, 2012): 

 Το πρόσθετο έμμεσο κόστος που προκύπτει λόγω της εφαρμογής του ΣΕΔΕ, 

οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής ως ποσοστό της ακα-

θάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5% και  

 Η ένταση των συναλλαγών του τομέα με τρίτες χώρες, υπερβαίνει το 10%. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, τα κράτη-μέλη μπορούν να ενι-

σχύσουν τις επιχειρήσεις των τομέων που εμφανίζουν κίνδυνο διαρροής άνθρα-

κα λόγω έμμεσων εκπομπών, κατά την περίοδο 2013-2015 μέχρι 85% του επιλέ-

ξιμου πρόσθετου κόστους, κατά την περίοδο 2016-2018 μέχρι 80%, και μέχρι 

75% τα έτη 2019-2020 (European Commission, 2012).  

 
 

3.2 Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα στις Ελληνικές επιχειρήσεις 
 

Κατά 92% οι εγκαταστάσεις της Ελληνικής Οικονομίας που συμμετέχουν στο 

ΣΕΔΕ-EE, εντάσσονται στην λίστα διαρροής άνθρακα, αντιπροσωπεύουν το 45% της 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί σε 7.5 δισεκατομμύρια € και 

στο 43% της απασχόλησης της εγχώριας μεταποίησης (185,000 θέσεις εργασίας), 

σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του 2011 και ελάμβαναν δω-

ρεάν το 99% των δικαιωμάτων κατά το 2013 (Danchev και Μανιάτης, 2014). 

Ο κίνδυνος, όμως, της διαρροής άνθρακα δεν αντισταθμίζεται πλήρως από 

την διανομή δωρεάν δικαιωμάτων λόγω της χρήσης δεικτών αναφοράς (και επομέ-

νως της απαίτησης για χρήση βέλτιστης τεχνολογίας) και από την άλλη της χρήσης 

δια-τομεακού συντελεστή μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τους 

Danchev και Μανιάτη (Danchev και Μανιάτης, 2014), στην Ελλάδα δεν είναι εφικτό 

να επιτευχθούν στόχοι εκπομπών αναφοράς για έναν αριθμό σημαντικών βιομη-

χανικών κλάδων, κυρίως λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων. Για παράδειγμα, το 

γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι φθηνότερα διαθέσιμο στη Βόρεια Ευρώπη, επι-

τρέπει στις εγκαταστάσεις διύλισης των χωρών αυτών, να το χρησιμοποιούν ως 
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καύσιμο για την ενέργεια που καταναλώνουν οι εγκαταστάσεις αυτές, μειώνοντας 

τις εκπομπές τους σε σημαντικό βαθμό σε σχέσεις με τις Ελληνικές εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν ιδιοπαραγόμενα καύσιμα λόγω του μεγάλου κόστους του φυ-

σικού αερίου. Επίσης, στην χαλυβουργία η ένταση των εκπομπών εξαρτάται σε με-

γάλο βαθμό από το είδος των προϊόντων που παράγονται. Στην Ελλάδα παράγο-

νται βασικά προϊόντα και αυτά αντιστοιχούν σε υψηλότερες εκπομπές. Επίσης, το 

κόστος των έμμεσων εκπομπών εξαρτάται από τον πραγματικό συντελεστή CO2 στο 

μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, οπότε δεν εξαρτάται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις 

(Danchev και Μανιάτης, 2014).  

 

 

Σχήμα 3.2. Δείκτες έντασης εμπορίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των 27  
(Danchev και Μανιάτης, 2014). 
 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια στράφηκαν προς τις εξαγω-

γές για να μπορέσουν να επιβιώσουν καθώς η εσωτερική ζήτηση κατέρρευσε. Αυτό 
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είχε ως αποτέλεσμα η ένταση εμπορίου να αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.2, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι τομείς δραστηριότητας να 

βρίσκονται πάνω από το όριο του 30%, που απαιτείται για την εισαγωγή τους στην 

λίστα διαρροής άνθρακα. Σε ένα σενάριο, όμως, αλλαγής των παραμέτρων με τις 

οποίες γίνεται η εισαγωγή στην λίστα διαρροής άνθρακα, αυτό θα έχει μεγάλο α-

ντίκτυπο στους τομείς που θα εξαιρεθούν από την λίστα. Οι τομείς τσιμέντου και 

σιδήρου-χάλυβα εντάσσονται στην λίστα διαρροής άνθρακα για την Ελλάδα, αλλά 

είναι εκτός της λίστας για την ΕΕ. Σε περίπτωση ενδεχόμενης εξόδου από την λίστα, 

οι τομείς αυτοί θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον (Danchev και 

Μανιάτης, 2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
 

Η εφαρμογή του ΣΕΔΕ-ΕΕ στην ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
4.1 H εξέλιξη των εκπομπών CO2 στην Ελλάδα κατά τις δύο 
πρώτες περιόδους του ΣΕΔΕ-ΕΕ 
 

Το ύψος των συνολικών εκπομπών σε εθνικό επίπεδο, κατά πολύ εξαρτάται 

από τις εκπομπές του τομέα ηλεκτροπαραγωγής και συγκεκριμένα της ΔΕΗ. Στα 

Σχήματα 4.1 και 4.2 φαίνονται οι συνολικές εκπομπές και οι εκπομπές του τομέα 

ηλεκτροπαραγωγής από το 2005 ως το 2013. Οι συνολικές εκπομπές αντανακλούν 

την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας που εμφάνισε ραγδαία μείωση της παραγω-

γής από το 2009 ως το 2011 και έκτοτε εμφανίζεται μια τάση, αν και όχι τόσο στα-

θερή, για ανάκαμψη. 

 

Σχήμα 4.1. Συνολικές εκπομπές σε εθνικό επίπεδο για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ε-
νημερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC). 
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 Από το 2009 οι εκπομπές του τομέα ηλεκτροπαραγωγής εμφανίζονται 

μειωμένες, λόγω μείωσης της παραγωγής ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης 

αλλά και της σταδιακής αύξησης της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-

ας (ΑΠΕ). Το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε από 4% το 2010 

σε 14% το 2013 (Μωυσής, 2014). Επίσης, το 2013 εμφανίστηκε μια μεγάλη μείωση 

των εκπομπών,  λόγω μείωσης της χρήσης λιγνίτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον 

τομέα Ηλεκτροπαραγωγής παρατηρήθηκε μείωση των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση λόγω αύξησης της χρήσης ΑΠΕ και της αυστηροποίησης του ΣΕΔΕ-ΕΕ, το ο-

ποίο από το 2013 επέβαλε στους παραγωγούς την απόκτηση δικαιωμάτων μέσω 

αγορών και την κατάργηση της δωρεάν διανομής δικαιωμάτων. 

 

 

Σχήμα 4.2. Εκπομπές τομέα ηλεκτροπαραγωγής για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενη-
μερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC). 
 

Ο τομέας λοιπών καύσεων, με σχετικά μικρό μερίδιο στις συνολικές εκπο-

μπές (2.6%), εμφάνισε μεγάλες αυξομειώσεις εξαιτίας αλλαγών στον ορισμό του 

τομέα (Σχήμα 4.3). Το 2008 αρκετές μονάδες σταμάτησαν να περιλαμβάνονται σε 

αυτόν τον τομέα, ενώ το 2013 αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των μονάδων. Η κύ-

ρια επίδραση στον τομέα προέρχεται από την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδας, 

της οποίας η ηλεκτροπαραγωγή σταμάτησε από το 2008 να υπολογίζεται σε αυτόν 

τον τομέα (IPPC, 2009), ενώ από το 2013 υπολογίζεται σε αυτό τον τομέα η μονάδα 
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συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 

της εταιρείας (ΙPPC, 2014). 

 

Σχήμα 4.3. Εκπομπές τομέα καύσεων για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό 
φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC). 

 

 Σε αντίθεση με την ηλεκτροπαραγωγή, όποιες μειώσεις εκπομπών παρα-

τηρούνται σε άλλους τομείς, δεν προέρχονται από την βελτίωση της τεχνολογίας 

αλλά από την μείωση της παραγωγής λόγω της ύφεσης και της αναδιάρθρωσης της 

Ελληνικής οικονομίας. Αν εξαιρεθεί η ηλεκτροπαραγωγή, αθροιστικά οι τομείς τσι-

μέντου και διυλιστηρίων, αποτελούσαν το 76% των εκπομπών το 2013, ενώ ακόμα 

μεγαλύτερο ήταν αυτό το ποσοστό κατά τα προηγούμενα έτη.  

Οι εκπομπές του τομέα διυλιστηρίων εμφάνισαν μια μείωση έως το 2011, 

απόρροια της ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, ενώ από το 2012 έχουν αυξητική 

τάση, με μεγάλη αύξηση το έτος 2013 λόγω της αύξησης των εκπομπών της εγκα-

τάστασης των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα (Σχήμα 4.4). 

 Ο τομέας φρύξης μετάλλων αντιπροσωπεύεται μόνο από την εταιρεία 

ΛΑΡΚΟ και αντανακλά το επίπεδο της παραγωγής της, η οποία κατέρρευσε το 2009 

λόγω πτώσης των τιμών των μετάλλων αλλά σταδιακά επανήλθε σε επίπεδα παρό-

μοια με αυτά που είχε πριν την ύφεση (Σχήμα 4.5). 
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Σχήμα 4.4.   Εκπομπές τομέα διυλιστηρίων για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερω-
τικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC). 
  

 

Σχήμα 4.5.   Εκπομπές τομέα φρύξης μετάλλων για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενη-
μερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC). 
  

 Ο τομέας σίδηρου και χάλυβα χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση του 

κατασκευαστικού κλάδου που δεν έδειξε σημάδια ανάκαμψης από την ύφεση που 

διέρχεται η Ελληνική οικονομία. Έτσι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6, ο τομέας αυ-

τός εμφανίζει το 2013 μειωμένες εκπομπές κατά περίπου 70% σε σχέση με το 

2005. 
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Σχήμα 4.6.   Εκπομπές τομέα σίδηρου και χάλυβα για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ε-
νημερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC). 
  

 Ο τομέας τσιμέντου ακολούθησε κι αυτός την κατάρρευση των κατα-

σκευών μέχρι το 2011, όταν και εμφάνισε μια μείωση της τάξης του 65% σε σχέση 

με το 2005. Έκτοτε εμφανίζει αυξητικές τάσεις λόγω κυρίως του εξαγωγικού προ-

σανατολισμού  της εταιρείας Τιτάν που αύξησε σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές της 

(Σχήμα 4.7).  

 

Σχήμα 4.7.   Εκπομπές τομέα τσιμέντου για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό 
φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC).  
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Σχήμα 4.8.   Εκπομπές τομέα ασβέστη για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό 
φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC).  
  

 Ο τομέας ασβέστη εμφάνισε μεταξύ 2005 και 2012 μια μείωση της τάξης 

του 50%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.8, ενώ για το 2013 οι εκπομπές φαίνονται αυ-

ξημένες λόγω ένταξης νέων μονάδων στον τομέα, κατά την έναρξη της τρίτης πε-

ριόδου του ΣΕΔΕ-ΕΕ.   

 

Σχήμα 4.9.   Εκπομπές τομέα κεραμικών για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό 
φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC).  
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 Ο τομέας γυαλιού αντιπροσωπεύεται μόνο από μία εγκατάσταση που εμ-

φάνισε σχεδόν σταθερές εκπομπές από το 2005. Ο τομέας των κεραμικών εμφάνι-

σε την μεγαλύτερη μείωση εκπομπών (Σχήμα 4.9), η οποία φτάνει το 90% μεταξύ 

των ετών 2005 και 2013 ενώ οι περισσότερες μονάδες ανέστειλαν την λειτουργία 

τους. Το 2006 είχαν επαληθεύσει εκπομπές 45 μονάδες ενώ το 2013 μόλις 20. Ο 

τομέας του χαρτιού εμφάνισε κι αυτός πτώση των εκπομπών, λόγω της ύφεσης αλ-

λά η πτώση αυτή ήταν αρκετά μικρότερη από τους τομείς που εμπλέκονται στις 

κατασκευές. Η μείωση μεταξύ των ετών 2005 και 2013 ήταν της τάξης του 30% και 

φαίνεται να σταμάτησε το 2012 (Σχήμα 4.10).   

 

 

Σχήμα 4.10.   Εκπομπές τομέα χαρτιού για τα έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό 
φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC).  

 

  

 

4.2 Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με τις εκπομπές που επαλήθευσαν οι εγκαταστάσεις το 2013, ο 

τομέας της ηλεκτροπαραγωγής αντιστοιχεί στο 75.1% του συνόλου των εκπομπών. 

Στο παρακάτω Σχήμα 4.11 φαίνεται η συμμετοχή του κάθε τομέα στις συνολικές 

εκπομπές. Επίσης, σημαντικό ποσοστό κατέχουν οι τομείς των τσιμέντων και των 

διυλιστηρίων ενώ οι υπόλοιποι τομείς καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό.  
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Σχήμα 4.11. Εκπομπές του 2013 στο ΣΕΔΕ-ΕΕ κατά τομέα δραστηριότητας (Πηγή: 
Ενημερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβούλων IPPC).  
 . 

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, οι εκπομπές CO2 το 2013 ήταν 

44,044,938 τόνοι (Πίνακας 4.1) CO2 και εμφάνισαν μια μείωση 13.3% σε σχέση με 

το 2012 (IPPC, 2014). Σε αυτό συνετέλεσε τόσο η μείωση της χρήσης λιγνίτη, όσο 

και το αυξημένο ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Για πρώτη φορά μετά 

από πολλά χρόνια, κατά το έτος 2013, ο λιγνίτης αποτελούσε μόλις το 50% των πη-

γών ενέργειας (IPPC, 2014). Από την άλλη, το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαρα-

γωγή αυξήθηκε από 7% το 2012 σε 14% το 2013 (Μωυσής, 2014).  

Στον τομέα καύσεων (Πίνακας 4.2), ο αριθμός των μονάδων αυξήθηκε ση-

μαντικά με την προσθήκη 17 νέων μονάδων που εισήχθησαν στο σύστημα ΣΕΔΕ-ΕΕ 

λόγω των αλλαγών στον ορισμό του τομέα. Οι μονάδες αυτές κυρίως είναι μικρές 

μονάδες με σχετικά λίγες εκπομπές. Η αύξηση των εκπομπών στον τομέα αυτόν, 

οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των εκπομπών της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλά-

δας λόγω του σταθμού συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ) που λειτουργεί (IPPC, 2014) ενώ η 

εταιρεία, πλέον, δηλώνει και τις εκπομπές υπερφθορανθράκων (PFCs), (IPPC, 201 

α4). 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
75.1% 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΥΣΕΙΣ , 2.6% 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, 9.2% 

ΦΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
1.3% 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ, 9.9% 

ΑΣΒΕΣΤΗΣ, 0.8% 
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Πίνακας 4.1. Εκπομπές τομέα ηλεκτροπαραγωγής για τα έτη 2011-13 (IPPC, 2014). 

 

Πίνακας 4.2. Εκπομπές του τομέα καύσεων για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 2014). 
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Στον τομέα των διυλιστηρίων παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των εκπομπών 

το 2013, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3  λόγω της αύξησης των εκπομπών των ε-

γκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα.  

Πίνακας 4.3. Εκπομπές του τομέα διυλιστηρίων για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 2014). 

 

Στον τομέα  φρύξης μετάλλων, η ΛΑΡΚΟ εμφάνισε εκπομπές 756,414 τό-

νους CO2, με μείωση κατά 5% από το 2012. O τομέας των σιδήρου και χάλυβα συ-

νεχίζει να έχει πτωτική πορεία και δεν φαίνεται να ανακάμπτει από την κρίση (Πί-

νακας 4.4). Η Ελληνική Χαλυβουργία Α.Ε. και η Χαλυβουργική Α.Ε. ανέστειλαν την 

λειτουργία τους, όπως φαίνεται από τις εκπομπές τους κατά το 2013 ενώ οι εκπο-

μπές του τομέα ήταν το 2013 περίπου οι μισές από αυτές του 2011 (IPPC, 2014). 

Πίνακας 4.4. Εκπομπές του τομέα Σιδήρου και χάλυβα για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 
2014). 

 

 
Οι εκπομπές του τομέα Τσιμέντου (Πίνακας 4.5) αυξήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια, μετά από πολύ έντονη πτώση κατά τα πρώτα έτη της κρίσης, κυρίως λόγω 

της αύξησης των εκπομπών της Τιτάν Α.Ε. και τον διπλασιασμό των εκπομπών της 

από το 2011 ως το 2013. 
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Πίνακας 4.5. Εκπομπές τομέα τσιμέντου για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 2014). 

 

 

Πίνακας 4.6. Εκπομπές τομέα ασβέστη για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 2014). 
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Οι εκπομπές του τομέα ασβέστη το 2013, μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με 

τις εκπομπές του 2012. Όμως, καθώς προστέθηκαν δύο νέες μονάδες της εταιρείας 

Ελληνικοί Λευκόλιθοι, τα μεταλλεία Γερακινής που άλλαξαν τομέα, και η εγκατά-

σταση Καστρίου που είναι νεοεισερχόμενη, εμφανίζεται με συνολικά περισσότερες 

εκπομπές από τα προηγούμενα χρόνια, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6 (IPPC, 

2014).  

Ο τομέας χαρτιού εμφανίζει μείωση των εκπομπών της τάξης του 10% από 

έτος σε έτος από το 2011 ως το 2013 (Πίνακας 4.7). 

O τομέας κεραμικών το 2013 είχε εκπομπές μόλις 71,894 τόνους CO2, εμ-

φανώς μειωμένες με τα προηγούμενα έτη (Πίνακας 4.8) και καταδεικνύει την κα-

τάρρευση του κλάδου λόγω της στασιμότητας στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Πίνακας 4.7. Εκπομπές τομέα χαρτιού για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 2014). 

 

Στον τομέα γυαλιού, η υαλουργική εταιρεία ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., για δεύτερη συνε-

χόμενη χρονιά εμφάνισε αυξημένη παραγωγή και εκπομπές. Οι εκπομπές του 2013 

ήταν 47,444 τόνοι CO2 αυξημένες κατά 21.8% σε σχέση με αυτές του 2012 (IPPC, 

2014). 

 Δύο εγκαταστάσεις συμμετείχαν για πρώτη φορά στο ΣΕΔΕ-ΕΕ το 2013, σε 

νέους τομείς που εισήχθησαν για την τρίτη περίοδο λειτουργίας του συστήματος. 

Πρόκειται για την εταιρεία λιπασμάτων ELFE που επαλήθευσε 246,786 tn CO2 για 
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το έτος 2013 και την εταιρεία παραγωγής μονωτικών FIBRAN που επαλήθευσε 

2,741 tn CO2 (IPPC, 2014).  

Πίνακας 4.8. Εκπομπές τομέα κεραμικών για τα έτη 2011-2013 (IPPC, 2014). 

 

 Στον τομέα  αερομεταφορών δεν έγιναν επαληθεύσεις το 2013 ενώ οι αε-

ρομεταφορείς επρόκειτο να επαληθεύσουν εκπομπές για τα έτη 2013 και 2014, 

κατά το έτος 2015. Ωστόσο ο τομέας των αερομεταφορών βρίσκεται σε ένα μετα-
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βατικό στάδιο καθώς πρόκειται να δημιουργηθεί ένα διεθνές σύστημα παρακο-

λούθησης και εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών των αερομεταφορών, ξεχωριστά 

από το ΣΕΔΕ-ΕΕ .  

Κατά την τρίτη περίοδο λειτουργίας του ΣΕΔΕ-ΕΕ ένας μεγάλος αριθμός δι-

καιωμάτων θα διανεμηθεί δωρεάν στις επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

4.12, καθώς με βάση τα κριτήρια του συστήματος, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υ-

ψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Το 92% των εγχώριων εγκαταστάσεων, που α-

ντιστοιχούν στο 99% των εκπομπών, περιλαμβάνεται στην λίστα διαρροής άνθρακα 

κατά την 3η περίοδο λειτουργίας τους ΣΕΔΕ-ΕΕ (Danchev και Μανιάτης, 2014). 

 

Σχήμα 4.12. Κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων ανά κλάδο μέχρι το 2020 (Danchev 
και Μανιάτης, 2014). 

 
 
4.3 Επιπτώσεις της αγοράς δικαιωμάτων στην Ελληνική οικο-
νομία 
 
 Οι Danchev και Μανιάτης (Danchev και Μανιάτης, 2014) χρησιμοποίησαν 

ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας βασισμένο στους πίνακες εισροών-εκροών της 

Ελληνικής οικονομίας, για την πρόβλεψη της επίδρασης των τιμών των δικαιωμά-

των στην Ελληνική οικονομία. Η επίδραση των τιμών των δικαιωμάτων έχει τρεις 

συνιστώσες σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολούθησαν: η άμεση επίδραση που 
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έχουν τα δικαιώματα και η επακόλουθη αύξηση της τιμών των προϊόντων και αγα-

θών στην τελική ζήτηση και στις εξαγωγές, η έμμεση επίδραση που προκύπτει από 

τον συνυπολογισμό των παραγωγικών διασυνδέσεων και των χρηματικών ροών 

μεταξύ των κλάδων της οικονομίας, και η προκαλούμενη επίδραση, δηλαδή η επί-

δραση που προκαλείται από τη μεταβολή της καταναλωτικής δαπάνης των εργα-

ζομένων στους κλάδους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα. 

 Σύμφωνα με την ανάλυση των Danchev και Μανιάτη, με τιμές των δικαιω-

μάτων του ΣΕΔΕ-ΕΕ που ίσχυαν το 2014 και με την υφιστάμενη λίστα διαρροής άν-

θρακα, οι επιπτώσεις από το άμεσο και έμμεσο κόστος εκπομπών στο ΑΕΠ της Ελ-

ληνικής Οικονομίας πλησιάζουν τα 380 εκατομμύρια €, ή περίπου 0.2% του ΑΕΠ 

κατά μέσο όρο για την τρίτη φάση του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Σε όρους απασχόλησης, η αρνητική 

επίδραση εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τις 5,500 θέσεις εργασίας (Danchev και 

Μανιάτης, 2014). 

 

Σχήμα 4.13. Συνολική επίπτωση από κόστος άμεσων και έμμεσων εκπομπών με 
βάση την υφιστάμενη λίστα διαρροής άνθρακα (Danchev και Μανιάτης, 2014). 
 

Στο Σχήμα 4.13 φαίνονται η συνολική επίπτωση και το κόστος άμεσων και 

έμμεσων εκπομπών, με τους υφιστάμενους κανόνες του ΣΕΔΕ-ΕΕ, για διάφορα σε-

νάρια τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών. Ενδεχόμενη αύξηση της τιμής των δικαι-

ωμάτων οδηγεί σε σημαντική επιδείνωση της αρνητικής επίδρασης. Με τιμή δι-

καιωμάτων 15 €/tn CO2, η αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 

δις € (0.5% του ΑΕΠ) ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας ξεπερνούν τις 16,300. Αν η 
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τιμή των δικαιωμάτων φτάσει στα 30 €/tn CO2, η επίδραση στο ΑΕΠ υπερβαίνει τα 

2.2 δις € (1.1% του ΑΕΠ) ενώ σε αυτό το σενάριο χάνονται τουλάχιστον 32,700 θέ-

σεις εργασίας, ως αποτέλεσμα της διαρροής άνθρακας (Danchev και Μανιάτης, 

2014). 

Ενδεχόμενες αλλαγές στους κανόνες του ΣΕΔΕ-ΕΕ, για παράδειγμα αυστη-

ροποίηση των κριτηρίων για την εισαγωγή των κλάδων στην λίστα διαρροής άν-

θρακα, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αρνητική επίδραση στην Ελληνική οικο-

νομία.  Στο ακραίο σενάριο της πλήρους κατάργησης της λίστας διαρροής άνθρακα, 

το Ελληνικό ΑΕΠ θα χάσει επιπλέον 90-550 εκατομμύρια, ανάλογα με την τιμή των 

δικαιωμάτων, ενώ η μείωση των θέσεων εργασίας θα κυμαίνεται από 1,200 ως 

7,600. Επομένως, για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση των Ελληνικών επιχειρήσε-

ων, όσον αφορά το κόστος των άμεσων εκπομπών, θα πρέπει να μην υπάρξει αλ-

λαγή των κανόνων του ΣΕΔΕ-ΕΕ, κατά την τρίτη φάση λειτουργίας του συστήματος 

(Danchev και Μανιάτης, 2014).  

 

Σχήμα 4.14. Επίδραση της τιμής των δικαιωμάτων στην τιμή της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (Danchev και Μανιάτης, 2013). 
 

Το έμμεσο κόστος, που προέρχεται από την αύξηση της τιμής ηλεκτρικής 

ενέργειας, έχει την μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με την παραπάνω 

μελέτη, η μετακύλιση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων στις τιμές ηλεκτρικής ε-

νέργειας θα προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας από 3.6% (στο σενάριο με 

τιμή δικαιωμάτων 5 €/tn CO2) ως 21.8% (στο σενάριο με τιμή δικαιωμάτων 30 €/tn 

CO2). Στο Σχήμα 4.14 φαίνεται η επίδραση της τιμής των δικαιωμάτων στην τιμή 
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της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο Σχήμα 4.15 φαίνεται η επίδραση των έμμεσων 

εκπομπών στο ΑΕΠ και στην απασχόληση (Danchev και Μανιάτης, 2014).  

 

Σχήμα 4.15. Επίπτωση έμμεσων εκπομπών στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.  
(Danchev και Μανιάτης, 2014). 
 

Επιπλέον, η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει ως αποτέλε-

σμα το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και αυτό με τη σειρά του θα επηρεάσει επι-

πλέον αρνητικά το ΑΕΠ. Περίπου το 20% του κύκλου εργασιών στους κλάδους που 

συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ-ΕΕ προέρχεται από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ζώνη 

υψηλού κινδύνου πτώχευσης. Ενδεχόμενο κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων συν-

δέεται με απώλεια επιπλέον 20 χιλιάδων θέσεων εργασίας (Danchev και Μανιάτης, 

2013).  

Σύμφωνα με τους Danchev και Μανιάτη, θα ήταν δυνατόν να αντισταθμι-

στούν οι αρνητικές συνέπειες του έμμεσου κόστους εκπομπών, με έναν μηχανισμό 

αντιστάθμισης στους κλάδους που είναι εκτεθειμένοι στο κίνδυνο διαρροής άν-

θρακα. Τέτοιοι μηχανισμοί έχουν ήδη λειτουργήσει σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία. Το κόστος αυτού του μηχανισμού, 

που κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση των Ελληνικών επιχειρήσεων, αντι-

σταθμίζεται από την αποφυγή της απώλειας φορολογικών εσόδων (Danchev και 

Μανιάτης, 2013). 
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4.4 Αντισταθμιστικά μέτρα για το έμμεσο κόστος εκπομπών 
 
 Σύμφωνα με την παράγραφο 6 της του άρθρου 10α της οδηγίας 2009/29/ΕΚ, 

τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα αντιστάθμισης, όταν κάποιοι κλάδοι 

κινδυνεύουν από το κόστος των έμμεσων εκπομπών. Συγκεκριμένα στην οδηγία 

αναφέρεται: 

«Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν οικονομικά μέτρα υπέρ των 

κλάδων ή επιμέρους κλάδων που αναμένεται να εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα, για το κόστος που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερ-

μοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας, προκειμένου να 

αντισταθμιστεί το κόστος αυτό και, εφόσον τα οικονομικά αυτά μέτρα συνάδουν 

προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται και πρόκειται να 

θεσπιστούν στον τομέα αυτό».  

Τα μέτρα αυτά βασίζονται στους εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς των 

έμμεσων εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγωγής. Οι εν λόγω δείκτες αναφοράς 

υπολογίζονται για ένα συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα ως το αποτέλεσμα της κα-

τανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας ανά μονάδα παραγωγής που αντιστοιχεί στην 

πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία και των εκπομπών CO2 του σχετικού ευρω-

παϊκού μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  

Συμβούλιο, 2009). 

Ως ένα μέτρο αντιστάθμισης, προβλέφθηκε στο άρθρο 47 του Ν. 4277 (Ελ-

ληνικό Κοινοβούλιο, 2014) ότι ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) 

μπορεί να διαθέτει μέρος των εσόδων από δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών, 

για την ενίσχυση επιχειρήσεων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άν-

θρακα και πλήττονται από το έμμεσο κόστος εκπομπών, δηλαδή την αύξηση των 

τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω υποχρέωσης αγοράς δικαιωμάτων από 

τους παραγωγούς ενέργειας.  

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπ. Περιβ. & Κλιμ. Αλλαγής, 2014a), απο-

φασίστηκε ότι το ποσοστό των εσόδων που μπορούν να διατεθούν για ενίσχυση 

των επιχειρήσεων προβλέπεται να είναι ως 20% των εσόδων του ΛΑΓΗΕ από τις 

δημοπρασίες δικαιωμάτων, για τα έτη 2013-2015. Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρ-
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χή Ενέργειας (ΡΑΕ) το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό ενίσχυσης περίπου 14 ε-

κατομμύρια ανά έτος, αν υπολογιστεί με τιμή δικαιωμάτων 5 ευρώ/τόνο CO2, ή 20 

εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, αν υπολογιστεί με τιμή δικαιωμάτων 7,5 ευρώ ανά 

έτος (ΡΑΕ, 2014). Ωστόσο, από τα στοιχεία που εκδίδει ο ΛΑΓΗΕ για τα έσοδα από 

δημοπρασίες προέκυψαν έσοδα 147 εκατομμυρίων το 2013 και 131 εκατομμυρίων 

το 2014 (ΛΑΓΗΕ, 2015), οπότε το ποσό της ενίσχυσης θα μπορούσε να φτάσει και 

ως 29 ή 26 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. 

Επίσης, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπ. Περιβ. & Κλιμ. Αλλαγής, 2014b) 

καθορίστηκαν οι τομείς και υποτομείς των επιχειρήσεων, των οποίων οι επιχειρή-

σεις θα ενισχυθούν (Πίνακας 4.9). H λίστα των τομέων και υποτομέων βασίστηκε 

σε κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής (European Commission, 2012) στην ο-

ποία καθορίστηκαν οι τομείς δραστηριότητας που εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο δι-

αρροής άνθρακα λόγω έμμεσων εκπομπών. 

Πίνακας 4.9. Οι τομείς που πρόκειται να ενισχυθούν με σύμφωνα με το άρθρο 47 
του Ν. 4277/2012. 
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Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των τομέων που δικαιούνται την ενίσχυση, 

δεν ελήφθησαν υπόψη, στις κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 

ιδιαιτερότητες των Ελληνικών επιχειρήσεων και ο προσδιορισμός έγινε με βάση 

Ευρωπαϊκούς μέσους όρους των τομέων για την ένταση του ανταγωνισμού και το 

πρόσθετο έμμεσο κόστος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο τομέας του τσιμέντου που 

εντάσσεται στην λίστα διαρροής άνθρακα στην Ελλάδα αλλά όχι στις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην εντάσσεται στην ΚΥΑ που προβλέπει ενί-

σχυση των επιχειρήσεων.    

Αμέσως μετά την έκδοση των παραπάνω ΚΥΑ, στις οποίες προβλέπεται η ε-

νίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από το έμμεσο κόστος εκπομπών, δη-

λαδή από την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, η ΡΑΕ με απόφασή της 

(ΡΑΕ, 2014) αύξησε το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε η αύξηση αυτή να καλύψει το κό-

στος της ενίσχυσης. Έτσι, από τη μια μεριά ενισχύονται οι επιχειρήσεις λόγω της 

αυξημένης τιμής ρεύματος, και από την άλλη αυξάνονται τα τιμολόγια του ρεύμα-

τος ώστε να καλυφθεί το ποσό της ενίσχυσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
Μελέτες περίπτωσης: Η ανάλυση του κόστους αγοράς 
δικαιωμάτων στο τέλος της 3ης φάσης λειτουργίας 
τους ΣΕΔΕ για δύο μεγάλες επιχειρήσεις 
 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις, κατά συντριπτική πλειοψηφία, εντάσσονται στην 

λίστα διαρροής άνθρακα λόγω της μεγάλης έντασης του διεθνούς ανταγωνισμού 

που υφίστανται. Κατά τα  πρώτα έτη της τρίτης περιόδου του ΣΕΔΕ-ΕΕ, οι ανάγκες 

των Ελληνικών επιχειρήσεων σε δικαιώματα εκπομπών είτε είναι μικρές ή ακόμη 

εμφανίζουν πλεόνασμα δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ανάγκες τους για αγορά δικαι-

ωμάτων δεν αναμένεται να αυξηθούν απότομα κατά την διάρκεια της τρίτης φά-

σης λειτουργίας του Συστήματος.  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Πίνακα Κατανομής (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 2013) για την κατανομή των δωρεάν δι-

καιωμάτων στις επιχειρήσεις, προκύπτει ότι το έτος 2020 θα υπάρχει ένα έλλειμμα 

δικαιωμάτων, που θα πρέπει να αγοραστούν από τις επιχειρήσεις μέσω δημοπρα-

σιών. Θα εκτιμηθεί, στο παρόν κεφάλαιο, το κόστος των δικαιωμάτων που θα 

χρειαστούν να αγοράσουν δύο μεγάλες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τους 

τομείς με τις περισσότερες εκπομπές (μη συμπεριλαμβανομένου της ηλεκτροπα-

ραγωγής) στο Ελληνικό τμήμα του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Οι τομείς της διύλισης και του τσιμέ-

ντου είναι υπεύθυνοι για την συντριπτική πλειοψηφία των εκπομπών του Ελληνι-

κού συστήματος, αν εξαιρεθεί η ηλεκτροπαραγωγή. Συγκεκριμένα, ενώ ο τομέας 

ηλεκτροπαραγωγής ευθύνεται για το 75% των εκπομπών, ο τομέας τσιμέντου αντι-

προσωπεύει το 9.9% και ο τομέας διύλισης το 9.2% των εκπομπών (βλ. Σχήμα 

4.11). Αντίθετα, όμως, με τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, αυτοί οι τομείς δεν μπο-

ρούν να ενσωματώσουν το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών στην τελική τιμή του 

προϊόντος, χωρίς απώλειες στην ανταγωνιστικότητά τους, καθώς πιέζονται από τις 
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διεθνείς αγορές, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τομείς αυτοί εντάσσονται 

στη λίστα διαρροής άνθρακα. Στα παρακάτω κεφάλαια θα υπολογιστεί το κόστος 

των δικαιωμάτων, που θα πρέπει να αγοράσουν οι εταιρείες Τιτάν, και Μότορ Όιλ 

ως αντιπροσωπευτικές των τομέων τσιμέντου και διύλισης αντίστοιχα, στο τέλος 

της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ. 

 
5.1. Μέθοδος Ανάλυσης: Σενάρια για υπολογισμό του κόστους 
δικαιωμάτων σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, στο τέλος της τρί-
της φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ 
 

Για να υπολογιστεί το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών χρησιμοποιού-

νται 3 εναλλακτικά σενάρια. Στα δύο πρώτα σενάρια υπολογίζεται το κόστος των 

δικαιωμάτων εκπομπών των επιχειρήσεων το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη ένα 

ευνοϊκό σενάριο με τιμή δικαιωμάτων εκπομπών 7 ευρώ/τόνο (τρέχουσα τιμή δι-

καιωμάτων, σενάριο 1) και ένα πιο δυσμενές σενάριο με τιμή 25 ευρώ/τόνο (σενά-

ριο 2), το οποίο είναι ίσως το πιο πιθανό σενάριο με την συνεχή αυστηροποίηση 

των κανόνων του ΣΕΔΕ. Μια τιμή δικαιωμάτων εκπομπών 25-30 ευρώ/τόνο θεω-

ρείται λογική τιμή ώστε να υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύουν σε τε-

χνολογίες μείωσης των εκπομπών. Επίσης, σε ένα τρίτο σενάριο, θα υπολογιστεί το 

κόστος που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι επιχειρήσεις αυτές το έτος 2021, σε πε-

ρίπτωση που εξαιρεθούν από την λίστα διαρροής άνθρακα, κατά τη λήξη της 3ης  

φάσης του προγράμματος. Για το τρίτο σενάριο, γίνεται η εκτίμηση της ανάγκης 

των επιχειρήσεων αυτών σε δικαιώματα εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

δωρεάν δικαιώματα θα αντιστοιχούν μόνο στο 30% του μέσου όρου των εκπομπών 

των περιόδων 2005-2008 ή 2009-2010, για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται 

στην λίστα διαρροής άνθρακα (βλ. Σχήμα 2.5). Σε αυτό το ποσοστό πρέπει να υπο-

λογιστεί, επίσης μια μείωση που αντιστοιχεί στον δια-τομεακό συντελεστή μείωσης 

των εκπομπών και μια μείωση που αντιστοιχεί στον δείκτη αναφοράς των εκπο-

μπών της επιχείρησης, που προκύπτει από σύγκριση με εγκαταστάσεις που εμφα-

νίζουν εκπομπές αναφοράς. Για χάριν απλότητας και καθώς δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί το επίπεδο εκπομπών που θα έχουν οι επιχειρήσεις το 2021, θα γίνει η 
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παραδοχή ότι το έτος 2021 οι επιχειρήσεις θα λάβουν δωρεάν το 30% των δικαιω-

μάτων εκπομπών και θα υποχρεωθούν να αγοράσουν από δημοπρασίες το 70% 

των δικαιωμάτων τους, στην περίπτωση που εξαιρεθούν από την λίστα διαρροής 

άνθρακα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του κόστους θα γίνει χρησιμοποι-

ώντας μια ενδιάμεση τιμή κόστους ανά δικαίωμα, δηλαδή 15 ευρώ/τόνο. 

Λόγω του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος, εκτιμάται ότι δεν μπορεί 

να γίνει πρόβλεψη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια και θε-

ωρείται ότι η παραγωγή τους, και ως εκ τούτου οι  εκπομπές των μονάδων τους, 

παραμένουν και κατά την λήξη της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ το έτος 2020, 

στα ίδια επίπεδα με αυτά στην αρχή της 3ης φάσης λειτουργίας. Για να εκτιμηθεί το 

ύψος του κόστους των δικαιωμάτων, συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών των επι-

χειρήσεων και τα κέρδη EBITDA. Επίσης, λόγω αδυναμίας πρόβλεψης της ανάπτυ-

ξης των επιχειρήσεων τα επόμενα έτη, ως κύκλος εργασιών για τα έτη 2020, 2021, 

λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2014. Όσον αφορά τα κέρδη EBITDA 

των ετών 2020, 2021, λαμβάνονται ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, καθώς 

τα κέρδη αυτά παρουσιάζουν έντονη μεταβολή και τα κέρδη μόνο ενός έτους δεν 

θα ήταν αντιπροσωπευτικά.  

 Αναλυτικά τα τρία σενάρια είναι τα εξής: 

Σενάριο 1: Η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών  παραμένει στα σημερινά ε-

πίπεδα (7 ευρώ/τόνο). Οι εκπομπές της επιχείρησης το 2020 παραμένουν στα επί-

πεδα του έτους 2013. Το κόστος το δικαιωμάτων συγκρίνεται με τον κύκλο εργα-

σιών της επιχείρησης και τα κέρδη ΕΒITDA. O κύκλος εργασιών των δύο επιχειρή-

σεων το έτος 2020 θεωρείται ίσος με αυτόν του έτους 2014. Τα κέρδη ΕBITDA του 

έτους 2020 παραμένουν στα επίπεδα που ήταν στην αρχή της 3ης φάσης λειτουργί-

ας του ΣΕΔΕ και θεωρούνται ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014. 

Σενάριο 2:. Η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών  αυξάνεται σταδιακά και το 

2020 ανέρχεται σε 25 ευρώ/τόνο. Οι εκπομπές της επιχείρησης παραμένουν στα 

επίπεδα του έτους 2013. O κύκλος εργασιών των δύο επιχειρήσεων το έτος 2020 

θεωρείται ίσος με αυτόν του έτους 2014. Τα κέρδη ΕBITDA του έτους 2020 παρα-
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μένουν στα επίπεδα που ήταν στην αρχή της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ και 

θεωρούνται ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014. 

Σενάριο 3: Πρόκειται για μια χοντρική προσέγγιση του κόστους δικαιωμά-

των για το έτος 2021, στην περίπτωση που οι τομείς των επιχειρήσεων αυτών εξαι-

ρεθούν από την λίστα διαρροής άνθρακα, κατά την λήξη της 3ης φάσης του ΣΕΔΕ-

ΕΕ. Η τιμή των δικαιωμάτων θεωρείται 15 ευρώ/τόνο και θεωρείται ότι ο αριθμός 

των δικαιωμάτων που υποχρεούνται να αγοράσουν οι επιχειρήσεις αποτελεί το 

70% των εκπομπών τους. O κύκλος εργασιών των δύο επιχειρήσεων το έτος 2021 

θεωρείται ίσος με αυτόν του έτους 2014. Τα κέρδη ΕBITDA του έτους 2021 παρα-

μένουν στα επίπεδα που ήταν στην αρχή της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ και 

θεωρούνται ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014. 

 
 

5.2. Το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών για το έ-
τος 2020 για τον όμιλο Τιτάν. 

 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης και η επακόλουθη συρρίκνωση της οι-

κοδομικής δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση κατά 65% των εκπο-

μπών του τομέα τσιμέντου από το 2005 ως το 2011 (Σχήμα 5.1). Έκτοτε, οι εκπο-

μπές άρχισαν να αυξάνονται λόγω της αύξησης των εκπομπών του ομίλου Τιτάν.  

H ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα, κατά το 2013 ήταν μόλις το 1/5 της ζήτη-

σης του έτους 2006. Εξαιτίας αυτού, μόνο το 1/6 της  παραγωγής των Ελληνικών 

εργοστασίων προορίζεται για την εγχώρια αγορά ενώ το υπόλοιπο προορίζεται για 

εξαγωγές. Η εταιρεία έχει εργοστάσια παραγωγής σε εννέα χώρες (Ηνωμένες πολι-

τείες, βαλκανικές χώρες και Αίγυπτος). Ωστόσο η υψηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 

αποτελεί απειλή για την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εργοστασίων, καθώς η 

Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο κόστος ενέργειας από τις εννέα χώρες, όπου έχει 

παραγωγική δραστηριότητα ο όμιλος (Τιτάν Α.Ε., 2014). 

  Πρόσφατα υιοθετήθηκε ένα μέτρο ώστε να διανέμεται το 20% των εσόδων 

του ΛΑΓΗΕ από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων, σε επιχειρήσεις που κινδυνεύουν 

από το μεγάλο κόστος έμμεσων εκπομπών, δηλαδή από τις υψηλές τιμές ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας εξαιρέθηκε καθώς ακολουθήθη-



60 
 

καν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τους κλάδους που επρόκειτο να 

ενισχυθούν. Ωστόσο, αν και οι Ευρωπαϊκές τσιμεντοβιομηχανίες κατά μέσο όρο, 

δεν πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στους προς ενίσχυση κλάδους, η Ελλη-

νική τσιμεντοβιομηχανία τα υπερκαλύπτει, λόγω της μεγάλης έντασης ανταγωνι-

σμού (ένταση ανταγωνισμού 13 με όριο το 10) και του υψηλού πρόσθετου έμμε-

σου κόστους (πρόσθετο έμμεσο κόστος 8%, με όριο το 5% της ακαθάριστης προ-

στιθέμενης αξίας). Ωστόσο, παρόλο που ο τομέας του τσιμέντου εντάσσεται στην 

λίστα της διαρροής άνθρακα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, 

λόγω της μεγάλης έντασης του ανταγωνισμού και του μεγάλου πρόσθετου κόστους 

των άμεσων και έμμεσων εκπομπών, στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. δεν 

λήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας.  

 

Σχήμα 5.1. Εκπομπές του τομέα τσιμέντου και των επιχειρήσεων του τομέα για τα 
έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβού-
λων IPPC). 

Στο Σχήμα 5.2 φαίνεται ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη EBITDA του τομέα 

Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου Τιτάν. Κατά το έτος 2014, φαίνεται μια μικρή 

ανάκαμψη από τα πολύ χαμηλά επίπεδα των ετών 2012 και 2013, λόγω  της αύξη-

σης κατανάλωσης τσιμέντου εξαιτίας της επανεκκίνησης κατασκευής των μεγάλων 

οδικών αξόνων (Τιτάν Α.Ε., 2015). 
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Σχήμα 5.2. Κύκλος εργασιών και κέρδη EBITDA τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης της 
Τιτάν Α.Ε. (Πηγή: Δελτία Ισολογισμού της Τιτάν Α.Ε.). 
 

 
 
Σχήμα 5.3. Εκπομπές έτους 2013 (διακεκομμένη γραμμή) και δωρεάν δικαιώματα 
εκπομπών κατά την 3η φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ, για τις ελληνικές εγκαταστάσεις 
του ομίλου Τιτάν [Πηγή: Εθνικός Πίνακας Κατανομής (Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής, 2013)]. 

Στο Σχήμα 5.3 φαίνονται τα δικαιώματα εκπομπών  που θα λαμβάνει ο όμι-

λος δωρεάν κατά την 3η φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ, για τις εκπομπές των Ελληνι-
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κών εργοστασίων του ομίλου. Φαίνεται, πως αν οι εκπομπές των μονάδων παρα-

μείνουν σταθερές και ίσες με αυτές του έτους 2013, από το 2018 και μετά θα υ-

πάρχει ένα έλλειμμα δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνουν αγορές δικαιωμάτων 

μέσω δημοπρασιών. Η συνεχής μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων θα έχει ως απο-

τέλεσμα να υπάρχει ένα έλλειμμα δικαιωμάτων το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι εκπομπές θα παραμείνουν στο επίπεδο των εκπομπών του 2013. Για την ακρί-

βεια, τα δωρεάν δικαιώματα που θα λάβει η Τιτάν Α.Ε. το 2020 θα είναι 3,185,119 

τόνοι ενώ οι εκπομπές του έτους 2013 ήταν 3,345,663 τόνοι CO2. Παρακάτω γίνεται 

ανάλυση του κόστους των δικαιωμάτων με τα τρία σενάρια ανάλυσης. 

Σενάριο 1: Οι εκπομπές του ομίλου στην Ελλάδα θεωρείται ότι παραμένουν 

σταθερές και το 2020 είναι 3,345,663 τόνοι CO2. O κύκλος εργασιών το 2020 για 

τον Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου θεωρείται ότι παραμένει στα επί-

πεδα του 2014, δηλαδή 284,913,000 ευρώ. Τα κέρδη EBITDA του ίδιου Τομέα το 

2020 θεωρείται ότι παραμένουν στα επίπεδα των ετών κατά την έναρξη της 3ης 

φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ και είναι ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, δη-

λαδή  29,810,000 ευρώ. Το κόστος των δικαιωμάτων θεωρείται 7 ευρώ/τόνο CO2. 

Τα δικαιώματα που θα αναγκαστεί ο όμιλος να αγοράσει θα αντιστοιχούν σε 

160,544 τόνους CO2 και το κόστος αγοράς θα είναι 1,123,808 ευρώ. Το κόστος α-

γοράς των δικαιωμάτων αντιστοιχεί στο 0.4% του κύκλου εργασιών του Τομέα Ελ-

λάδας και Δ. Ευρώπης και 3.8% των κερδών ΕΒΙΤDA του Τομέα αυτού. Τα αποτελέ-

σματα αυτά φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 5.4, όπου φαίνεται το κόστος απόκτη-

σης των δικαιωμάτων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη EBITDA. 

Σενάριο 2: Οι εκπομπές του ομίλου στην Ελλάδα θεωρείται ότι παραμένουν 

σταθερές και το 2020 είναι 3,345,663 τόνοι CO2. O κύκλος εργασιών το 2020 για 

τον Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου θεωρείται ότι παραμένει στα επί-

πεδα του 2014, δηλαδή 284,913,000 ευρώ. Τα κέρδη EBITDA του ίδιου Τομέα το 

2020 θεωρείται ότι παραμένουν στα επίπεδα των ετών κατά την έναρξη της 3ης 

φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ και είναι ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, δη-

λαδή  29,810,000 ευρώ. Το κόστος των δικαιωμάτων θεωρείται 25 ευρώ/τόνο CO2. 

Τα δικαιώματα που θα αναγκαστεί ο όμιλος να αγοράσει θα αντιστοιχούν σε 
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160,544 τόνους CO2 και το κόστος αγοράς θα είναι 4,013,600 ευρώ. Το κόστος α-

γοράς των δικαιωμάτων αντιστοιχεί στο 1.4% του κύκλου εργασιών του Τομέα Ελ-

λάδας και Δ. Ευρώπης και 13.5% των κερδών ΕΒΙΤDA του Τομέα. Τα αποτελέσματα 

αυτά φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 5.5, όπου φαίνεται το κόστος απόκτησης των 

δικαιωμάτων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη EBITDA. 

 

Σχήμα 5.4. Κόστος απόκτησης δικαιωμάτων το έτος 2020, ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών και των κερδών EBITDA, για την Τιτάν Α.Ε. σύμφωνα με το σενάριο 1. 
 

 

Σχήμα 5.5. Κόστος απόκτησης δικαιωμάτων το έτος 2020, ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών και των κερδών EBITDA, για την Τιτάν Α.Ε. σύμφωνα με το σενάριο 2. 
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Σενάριο 3: Οι εκπομπές του ομίλου στην Ελλάδα θεωρείται ότι παραμένουν 

σταθερές και το 2021 είναι 3,345,663 τόνοι CO2. O κύκλος εργασιών το 2021 για 

τον Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου θεωρείται ότι παραμένει στα επί-

πεδα του 2014, δηλαδή 284,913,000 ευρώ. Τα κέρδη EBITDA του ίδιου Τομέα το 

2021 θεωρείται ότι παραμένουν στα επίπεδα των ετών κατά την έναρξη της 3ης 

φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ και είναι ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, δη-

λαδή  29,810,000 ευρώ. Ο τομέας τσιμέντου εξαιρείται από την λίστα διαρροής 

άνθρακα το 2020 και το 2021 η εταιρεία θα πρέπει να αποκτήσει από δημοπρασίες 

το 70% των δικαιωμάτων που θα χρειαστεί, με κόστος το οποίο θεωρείται 15 ευ-

ρώ/τόνο CO2. Αυτό αντιστοιχεί σε κόστος αγοράς δικαιωμάτων 35,129,462 ευρώ, 

το οποίο αποτελεί 12.3% του κύκλου εργασιών και 117.8% των κερδών EBITDA του 

Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου Τιτάν (Σχήμα 5.6). 

 
Σχήμα 5.6. Κόστος απόκτησης δικαιωμάτων το έτος 2021, ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών και των κερδών EBITDA, για την Τιτάν Α.Ε. σύμφωνα με το σενάριο 3. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων είναι σημα-

ντικό. Ακόμα και στο πιο ευνοϊκό σενάριο ανέρχεται σε περισσότερα από 1 εκα-

τομμύρια ευρώ, ενώ στο σενάριο έχει υποτεθεί ότι οι εκπομπές των μονάδων του 

ομίλου στην Ελλάδα είναι σταθερές στα επίπεδα του έτους 2013. Σε περίπτωση 
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που οι εκπομπές αυξηθούν, λόγω αύξησης της παραγωγής, τότε θα αυξηθεί ανά-

λογα και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών.  

Καθώς ο όμιλος Τιτάν Α.Ε. έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε πολλές χώ-

ρες των Βαλκανίων, με χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα, 

θα μπορεί εύκολα να μεταφέρει μέρος της παραγωγής των Ελληνικών εργοστασί-

ων προς στο εξωτερικό ώστε να αποφύγει το μεγάλο κόστος αγοράς δικαιωμάτων 

εκπομπών, ιδιαίτερα εάν η εγχώρια ζήτηση παραμείνει χαμηλή. Στην ετήσια οικο-

νομική έκθεση για το έτος 2013, αναφέρεται ότι η στρατηγική του ομίλου θα είναι 

η μείωση των πωλήσεων με μικρότερο περιθώριο κέρδους. Συγκεκριμένα αναφέ-

ρεται: 

«Κατά την περίοδο της σοβαρής οικονομικής ύφεσης, τα διαθέσιμα δικαιώ-

ματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα του Ομίλου υπερκάλυπταν τις παραγωγι-

κές ανάγκες του. Ωστόσο πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πε-

ραιτέρω περιορισμό των παρεχομένων δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άν-

θρακα στον κλάδο τσιμέντου, μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειμμα δικαιωμάτων στο 

μέλλον. Βάσει του τρέχοντος στρατηγικού σχεδιασμού του, ο Όμιλος σκοπεύει να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη μειώνοντας πωλήσεις με χαμηλότερο 

περιθώριο κέρδους και περιορίζοντας έτσι την παραγωγή σε επίπεδα που θα κα-

λύπτονται από τα διαθέσιμα δικαιώματα» (Τιτάν Α.Ε., 2014). 

Τα αποτελέσματα του σεναρίου 3 καταδεικνύουν τις καταστρεπτικές συνέ-

πειες που θα είχε πιθανή εξαίρεση της Ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας από την λί-

στα διαρροής άνθρακα. Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων θα είναι τεράστιο (στην 

περίπτωση των Ελληνικών εγκαταστάσεων του ομίλου Τιτάν Α.Ε. θα είναι 12.3% 

του κύκλου εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου) και οι Ελλη-

νικές εγκαταστάσεις θα χάσουν πολύ μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους 

έναντι Τουρκικών επιχειρήσεων που δεν έχουν υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων 

εκπομπών.  
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5.3. Το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών για το έ-
τος 2020 για τον Μότορ Όιλ – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 
 

Αντίθετα με άλλους τομείς, όπου οι εκπομπές των επιχειρήσεων κατέρρευ-

σαν λόγω μείωσης της παραγωγής κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης, στον τομέα 

διύλισης οι εκπομπές ήταν σχεδόν σταθερές τα τελευταία χρόνια και μόνο κατά το 

έτος 2013 εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εκπομπών (Σχήμα 5.7). 

 

Σχήμα 5.7. Εκπομπές του τομέα διύλισης και των επιχειρήσεων του τομέα για τα 
έτη 2005-2013 (Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο CO2ntrol-info της εταιρείας συμβού-
λων IPPC). 
 

O κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Μότορ Όιλ Α.Ε. (Σχήμα 5.8) αυ-

ξήθηκε απότομα την περίοδο 2009-2011 λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων 

και της συνεχούς αύξησης των εξαγωγών, παρόλο που οι πωλήσεις στο εσωτερικό 

παρέμειναν στάσιμες (Μότορ Όιλ Α.Ε., 2012, 2011). Τα τελευταία χρόνια παρατη-

ρείται μια μικρή μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της πτώσης της τιμής των καυ-

σίμων, ενώ οι εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται. Παρατηρείται μια μεγάλη πτώση 

των κερδών EBITDA κατά τις χρήσεις 2013-2014, η οποία οφείλονται στην συμπίε-
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ση των περιθωρίων διύλισης, σε αστάθμητους παράγοντες και στην αρνητική επί-

πτωση από αποτίμηση αποθεμάτων (Μότορ Όιλ Α.Ε., 2015, 2014).   

 
Σχήμα 5.8. Κύκλος εργασιών και κέρδη EBITDA της μητρικής εταιρείας Μότορ Όιλ 
Α.Ε. (Πηγή: Δελτία Ισολογισμού του ομίλου Μότορ Όιλ Α.Ε.). 

 

 
 
Σχήμα 5.9. Εκπομπές έτους 2013 (διακεκομμένη γραμμή) και δωρεάν δικαιώματα 
εκπομπών κατά την 3η φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ, για την Μότορ Όιλ Α.Ε. [Πηγή: 
Εθνικός Πίνακας Κατανομής (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
2013)]. 
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Στο Σχήμα 5.9 φαίνονται τα δικαιώματα εκπομπών  που θα λαμβάνει η ε-

ταιρεία, δωρεάν, κατά την 3η φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ. Φαίνεται, πως ο αριθμός 

των δωρεάν δικαιωμάτων είναι, από την αρχή της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ,  

μικρότερος από τα επίπεδα των εκπομπών που παράγει η εταιρεία. Η συνεχής 

μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα έλλειμμα 

δικαιωμάτων το 2020 ίσο με 537,973 τόνους CO2, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκ-

πομπές θα παραμείνουν στο επίπεδο των εκπομπών του 2013. Για την ακρίβεια τα 

δωρεάν δικαιώματα που θα λάβει η Μότορ Όιλ το 2020 θα είναι 1,429,708 τόνοι 

ενώ οι εκπομπές του έτους 2013 ήταν 1,967,681 τόνοι CO2. Παρακάτω γίνεται ανά-

λυση του κόστους των δικαιωμάτων με τα τρία σενάρια ανάλυσης. 

Σενάριο 1: Οι εκπομπές της εταιρείας θεωρείται ότι παραμένουν σταθερές 

και το 2020 είναι 1,967,681 τόνοι CO2. O κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας 

το 2020 θεωρείται ότι παραμένει στα επίπεδα του 2014, δηλαδή 7,436,908,000 ευ-

ρώ. Τα κέρδη EBITDA της μητρικής εταιρείας το 2020 θεωρείται ότι παραμένουν 

στα επίπεδα των ετών κατά την έναρξη της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ και εί-

ναι ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, δηλαδή  177,377,300 ευρώ. Το κόστος 

των δικαιωμάτων θεωρείται ότι είναι 7 ευρώ/τόνο CO2. Τα δικαιώματα που θα α-

ναγκαστεί η εταιρεία να αγοράσει θα αντιστοιχούν σε 537,973 τόνους CO2 και το 

κόστος αγοράς θα είναι 3,765,811 ευρώ. Το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων αντι-

στοιχεί στο 0.05% του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας και 2.1% των κερ-

δών ΕΒΙΤDA. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 5.10, όπου 

φαίνεται το κόστος απόκτησης των δικαιωμάτων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 

και τα κέρδη EBITDA. 

Σενάριο 2: Οι εκπομπές της εταιρείας στην Ελλάδα θεωρείται ότι παραμέ-

νουν σταθερές και το 2020 είναι 1,967,681 τόνοι CO2. O κύκλος εργασιών της μη-

τρικής εταιρείας το 2020 θεωρείται ότι παραμένει στα επίπεδα του 2014, δηλαδή 

7,436,908,000 ευρώ. Τα κέρδη EBITDA της μητρικής εταιρείας το 2020 θεωρείται 

ότι παραμένουν στα επίπεδα των ετών κατά την έναρξη της 3ης φάσης λειτουργίας 

του ΣΕΔΕ και είναι ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, δηλαδή  177,377,300 

ευρώ. Το κόστος των δικαιωμάτων θεωρείται ότι είναι 25 ευρώ/τόνο CO2. Τα δι-
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καιώματα που θα αναγκαστεί η εταιρεία να αγοράσει θα αντιστοιχούν σε 537,973 

τόνους CO2 και το κόστος αγοράς θα είναι 13,449,325 ευρώ. Το κόστος αγοράς των 

δικαιωμάτων αντιστοιχεί στο 0.2% του κύκλου εργασιών του της μητρικής εταιρεί-

ας και 7.5% των κερδών ΕΒΙΤDA αυτής. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο πα-

ρακάτω Σχήμα 5.11, όπου φαίνεται το κόστος απόκτησης των δικαιωμάτων σε σχέ-

ση με τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη EBITDA. 

 

Σχήμα 5.10. Κόστος απόκτησης δικαιωμάτων το έτος 2020, ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών και των κερδών EBITDA, για την Μότορ Όιλ, σύμφωνα με το σενάριο 1. 
 

 

Σχήμα 5.11. Κόστος απόκτησης δικαιωμάτων το έτος 2020, ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών και των κερδών EBITDA, για την Μότορ Όιλ, σύμφωνα με το σενάριο 2. 
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Σενάριο 3: Θ Οι εκπομπές της εταιρείας στην Ελλάδα θεωρείται ότι παρα-

μένουν σταθερές και το 2021 είναι 1,967,681 τόνοι CO2. O κύκλος εργασιών της 

μητρικής εταιρείας το 2021 θεωρείται ότι παραμένει στα επίπεδα του 2014, δηλα-

δή 7,436,908,000 ευρώ. Τα κέρδη EBITDA της μητρικής εταιρείας το 2021 θεωρεί-

ται ότι παραμένουν στα επίπεδα των ετών κατά την έναρξη της 3ης φάσης λειτουρ-

γίας του ΣΕΔΕ και είναι ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014, δηλαδή  

177,377,300 ευρώ. Θεωρείται ότι ο τομέας διύλισης εξαιρείται από την λίστα διαρ-

ροής άνθρακα το 2020, και το 2021 η εταιρεία θα πρέπει να αποκτήσει από δημο-

πρασίες το 70% των δικαιωμάτων που θα χρειαστεί, με κόστος που θεωρείται 15 

ευρώ/τόνο CO2. Αυτό αντιστοιχεί σε κόστος αγοράς δικαιωμάτων 20,660,650 ευ-

ρώ, το οποίο αποτελεί 0.3% του κύκλου εργασιών και 11.6% των κερδών EBITDA 

της μητρικής εταιρείας (Σχήμα 5.12). 

 
 
Σχήμα 5.12. Κόστος απόκτησης δικαιωμάτων το έτος 2021, ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών και των κερδών EBITDA, για την Μότορ Όιλ,  σύμφωνα με το σενάριο 3. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων είναι σημα-

ντικό ως ποσό, αν και μικρό σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Ακόμα και στο 

πιο ευνοϊκό σενάριο ανέρχεται σε περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια ευρώ. Στο 

πολύ πιθανό να συμβεί σενάριο 2, το ποσό υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ 
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ενώ στην περίπτωση που ο τομέας διύλισης εξαιρεθεί από την λίστα διαρροής άν-

θρακα, το ποσό θα υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στα σενάρια αυτά έχει υπο-

τεθεί ότι οι εκπομπές της εταιρείας θα είναι σταθερές στα επίπεδα του έτους 2013. 

Σε περίπτωση που οι εκπομπές αυξηθούν, λόγω αύξησης της παραγωγής, τότε θα 

αυξηθεί ανάλογα και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ως 

προς τα κέρδη ΕΒITDA, που αναφέρθηκε παραπάνω ως 2.1%, 7.5% και 11.6% για τα 

αντίστοιχα σενάρια 1,2 και 3, εξαρτάται κατά πολύ από το ποσό των κερδών 

EBITDA που θα υποτεθούν για τα έτη 2020, 2021. Στα τρία σενάρια υποτέθηκε ότι 

τα κέρδη είναι ίσα με το μέσο όρο των κερδών EBITDA των ετών 2011-2014. Στα 

έτη αυτά τα κέρδη EBITDA εμφάνισαν μεγάλη διακύμανση και από 299,183,000 

ευρώ το 2011 μειώθηκαν σε 13,011,000 ευρώ το 2014. Για τον υπολογισμό των 

παραπάνω ποσοστών, όπως έχει προαναφερθεί, έχει ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος 

των τεσσάρων ετών, ο οποίος είναι 177,377,300 ευρώ. Λόγω της φύσης των προϊό-

ντων της εταιρείας, που υπόκεινται σε μεγάλες μεταβολές τιμών, τα ποσοστά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να μεταβάλλονται σημαντικά. Για παράδειγμα αν 

τα κέρδη ΕBITDA του έτους 2020 ήταν ίσα με αυτά του έτους 2014, δηλαδή 

13,011,000 ευρώ, τότε τα αντίστοιχα ποσοστά θα ήταν 28.9%, 103.4% και 158.8%. 

Ωστόσο, αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο και για αυτό υπολογίστηκε ένας μέσος ό-

ρος τεσσάρων ετών, ως πιο αντιπροσωπευτικός των κερδών EBITDA.  

  

 

 

 

  



72 
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
Μεθοδολογία Έρευνας  
 

Με σκοπό να αποτυπωθούν οι απόψεις των Ελληνικών επιχειρήσεων σχετι-

κά με τις επιπτώσεις του ΣΕΔΕ στην ανταγωνιστικότητά τους και τα μέτρα που έ-

χουν λάβει ή θα λάβουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

ένταξή τους στο ΣΕΔΕ, διεξήχθη έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εντα-

μένες στο ΣΕΔΕ. Στα παρακάτω κεφάλαια δίνονται πληροφορίες για τον σχεδιασμό 

και την δομή του ερωτηματολογίου καθώς και τον τρόπο που έγινε η έρευνα.  

 

6.1. Σχεδιασμός και δομή του ερωτηματολογίου 
 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με σκοπό να υπάρξει μια συσχέ-

τιση, αν είναι δυνατόν, των απόψεων των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις του ΣΕ-

ΔΕ στην ανταγωνιστικότητά τους, με το μέγεθος, τον τομέα της δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων, τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων και την διε-

θνή τους παρουσία. Μετά από ένα αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, έγινε 

δοκιμαστικό «τρέξιμο» του ερωτηματολογίου σε 3 επιχειρήσεις και από ειδικούς 

πάνω στο θέμα, και με βάση τις παρατηρήσεις τους, διαμορφώθηκε η τελική μορ-

φή του. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου θεωρείται ότι είναι 4-5 λε-

πτά.  Έτσι, διαμορφώθηκαν τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων που αναλύονται πα-

ρακάτω: 

 Ερωτήσεις σχετικές με την ταυτότητα των επιχειρήσεων, τον τρόπο λειτουρ-

γίας τους, την προέλευση των ανταγωνιστών τους, την διεθνή παρουσία 

τους και τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.  

Το μέρος αυτό το ερωτηματολογίου (8 ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία 

ανοιχτού τύπου) αφορά κατ’ αρχήν στην ταυτότητα της επιχείρησης και 

στον τρόπο που αντιμετωπίζει, λειτουργικά, η επιχείρηση το θέμα της αγο-



73 
 

ράς δικαιωμάτων εκπομπών, αν δηλαδή το αναθέτει σε στελέχη με απο-

κλειστικά καθήκοντα στο θέμα του περιβάλλοντος ή ως πρόσθετο καθήκον 

σε άλλα στελέχη. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι του ερωτηματολογίου, υπάρ-

χουν ερωτήσεις για το αριθμό των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, ώστε να καταταχθούν οι επιχειρήσεις που απάντησαν στην 

έρευνα με βάση τα τυπικά κριτήρια για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Επιπλέον, υπάρχουν ερωτήσεις 

για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της επιχείρησης, την προέλευση των 

ανταγωνιστών (αν προέρχονται από την Ελλάδα, την Ε.Ε., ή εκτός της Ε.Ε.) 

ενώ ερωτούνται οι επιχειρήσεις αν έχουν παραγωγικές μονάδες στο εξωτε-

ρικό. 

 Ερωτήσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό.  

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου (8 ερωτήσεις κλειστού τύπου) αφορά 

τις απόψεις των επιχειρήσεων  για την επίδραση που έχει το ΣΕΔΕ μέχρι σή-

μερα (ή που θα έχει στο μέλλον) στα μερίδια που έχουν οι επιχειρήσεις στις 

αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ερωτούνται οι επιχειρήσεις για το 

αν έχουν, μέχρι σήμερα προβεί σε αγορά δικαιωμάτων και αν θεωρούν ότι 

έχουν περισσότερες, ίδιες ή λιγότερες εκπομπές σε σχέση με αντίστοιχες 

επιχειρήσεις εντός ή εκτός Ε.Ε. Τέλος καλούνται, οι ερωτώμενοι, να κρίνουν 

θετικά ή αρνητικά το μέτρο που υιοθετήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

που εμφανίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του υψη-

λού κόστους έμμεσων εκπομπών. 

 Ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν οι 

επιχειρήσεις. 

Αφού έγινε μια προκαταρκτική έρευνα για τα μέτρα που λαμβάνουν συνή-

θως οι επιχειρήσεις για τη μείωση των εκπομπών τους, αυτά χωρίστηκαν σε 

4 κατηγορίες και ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να επιλέξουν ποια από αυ-

τά έχουν εφαρμόσει ή πρόκειται στο μέλλον να εφαρμόσουν (2 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου με δυνατότητα να εξηγήσουν με κείμενο την επιλογή τους). 
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 Ερωτήσεις σχετικά με προβλέψεις των επιχειρήσεων για το μέλλον, τόσο 

όσον αφορά το κόστος άμεσων και έμμεσων εκπομπών, όσο και την επί-

δραση του ΣΕΔΕ στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου (5 ερωτήσεις κλειστού τύπου 

και μία ανοιχτού τύπου) ερωτούνται οι επιχειρήσεις αν θεωρούν ότι θα αυ-

ξηθεί το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών και το κόστος έμμεσων 

εκπομπών, ενώ ρωτούνται και για το ύψος των εκπομπών που θεωρούν ότι 

θα έχουν το 2020, ώστε να συγκριθεί με τα τρέχοντα επίπεδα. Επίσης, ερω-

τούνται οι επιχειρήσεις αν θεωρούν ότι η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων 

καθιστά τις επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες επι-

χειρήσεις εκτός Ε.Ε. και αν θεωρούν ότι αυτή η υποχρέωση θα δώσει κίνη-

τρα στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους εκτός της 

Ε.Ε. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου δόθηκε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου ώστε 

οι ερωτώμενοι να αναπτύξουν επιχειρήματα για τους λόγους, για τους οποίους θα 

έπρεπε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από ομοειδείς 

επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να απαριθμηθούν τα ειδικότερα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες 

Ευρωπαϊκές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα Excel για 

την δημιουργία γραφημάτων που παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο, ενώ πί-

νακες συχνοτήτων και αναλυτικά οι απαντήσεις για κάθε ερώτηση παρουσιάζονται 

στο παράρτημα 2. Στο παράρτημα 1 παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο όπως δια-

μορφώθηκε με τις φόρμες Google. 

 

 
6.2. Μεθοδολογία της δειγματοληψίας 
 

Για την διαμόρφωση του ερωτηματολογίου καθώς και ως μέσο επικοινωνί-

ας με τις επιχειρήσεις, επιλέχθηκαν οι φόρμες Google και το ερωτηματολόγιο συ-

μπληρώθηκε από τους ερωτώμενους, μέσω ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα του ερωτη-
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ματολογίου κοινοποιήθηκε στους ερωτώμενους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, το 

οποίο περιέγραφε συνοπτικά τους στόχους της έρευνας και περιείχε τον σύνδεσμο 

για την ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου. Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας είναι 

http://goo.gl/forms/rhjOvLd4Kh. Δεν τέθηκαν υποχρεωτικές ερωτήσεις (εκτός από 

το όνομα της επιχείρησης) και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα μπορούσε 

να προχωρήσει χωρίς κάποιες ερωτήσεις να απαντηθούν.  

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στάλθηκε στις επιχειρήσεις, αρχικά, στις αρχές Ιου-

νίου και κατόπιν άλλες δύο φορές, ως υπενθύμιση, εντός του Ιουνίου 2015. Στον 

παρακάτω Πίνακα 6.1 φαίνεται ο αριθμός επιχειρήσεων που αποτελούν τον κάθε 

τομέα του Ελληνικού Τμήματος του ΣΕΔΕ και ο αριθμός των επιχειρήσεων που α-

πάντησαν στην έρευνα. Οι αριθμοί του πίνακα αναφέρονται σε επιχειρήσεις και όχι 

σε αριθμό εγκαταστάσεων, καθώς μια επιχείρηση μπορεί να έχει πολλές εγκατα-

στάσεις ενώ επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και έ-

χουν δηλώσει τον ίδιο εκπρόσωπο στο ΣΕΔΕ, θεωρήθηκαν ως μία επιχείρηση. Στον 

υπολογισμό του αριθμού των επιχειρήσεων συμπεριλήφθηκαν οι επιχειρήσεις που 

ήταν ενταγμένες στο ΣΕΔΕ κατά το έτος 2013. Κάποιες από αυτές δήλωσαν το 2013 

μηδενικές εκπομπές λόγω έλλειψης παραγωγικής δραστηριότητας ή δεν δήλωσαν 

καθόλου εκπομπές. Επίσης, κάποιες από αυτές έκτοτε έκλεισαν οριστικά. Ο αριθ-

μός των επιχειρήσεων στο Ελληνικό τμήμα του ΣΕΔΕ ήταν 106 κατά το 2013 και λει-

τουργούσαν 157 εγκαταστάσεις.  

Από τις 106 επιχειρήσεις που ήταν ενταγμένες στο σύστημα το 2013, 19 ε-

πιχειρήσεις είχαν μηδενικές εκπομπές, ή δεν δήλωσαν εκπομπές το 2013 ή αργό-

τερα έκλεισαν. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που περιείχε τον σύνδεσμο με την ιστοσε-

λίδα της έρευνας, στάλθηκε συνολικά σε 106 επιχειρήσεις. Οι ηλεκτρονικές διευ-

θύνσεις των συμμετεχόντων στο ΣΕΔΕ επιχειρήσεων μας κοινοποιήθηκαν από τον 

αρμόδιο χειριστή του Συστήματος μετά από σχετική αίτηση. Θα θέλαμε να ευχαρι-

στήσουμε την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα την κυρία Ειρήνη Νικολάου στέλε-

χος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για την θετική αντα-

πόκριση. Από το σύνολο των επιχειρήσεων, σε οκτώ από αυτές τα μηνύματα δεν 

έφτασαν λόγω προβλημάτων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (οι ηλεκτρονικές δι-

http://goo.gl/forms/rhjOvLd4Kh
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ευθύνσεις δεν ίσχυαν πλέον ή ήταν γεμάτος ο φάκελος εισερχομένων). Από τις 98 

επιχειρήσεις που έλαβαν το μήνυμα, απάντησαν οι 36. Συνολικά απάντησε το 

33.4% των επιχειρήσεων που ήταν ενταγμένες στο σύστημα και 36.7% αυτών που 

έλαβαν το μήνυμα. 

Πίνακας 6.1. Αριθμός επιχειρήσεων ανά Τομέα δραστηριότητας στο ΣΕΔΕ το έτος 
2013 και αριθμός των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα. 

 

Τομέας δραστηριότητας 

Αριθμός επι-

χειρήσεων 

στον Τομέα 

Αριθμός επι-

χειρήσεων 

που δήλωσαν 

μηδενικές 

εκπομπές το 

2013 ή έ-

κλεισαν μετά 

το 2013 

Αριθμός επιχει-

ρήσεων που 

απάντησαν 

στην έρευνα 

Ποσοστό των 

επιχειρήσεων 

που απάντη-

σαν επί του 

συνόλου των 

επιχειρήσεων 

στο ΣΕΔΕ το 

2013 

Ηλεκτροπαραγωγή 5  2 40% 

Λοιπές Καύσεις 21  8 38.1% 

Διυλιστήρια 2  1 50% 

Φρύξη Μετάλλων 1  0 0% 

Σίδηρος & Χάλυβας 4  3 75% 

Τσιμέντα 3  3 100% 

Ασβέστης 19 4 3 15.7% 

Γυαλί 1  1 100% 

Κεραμικά 34 13 8 26.3% 

Χαρτί 14 2 5 35.7% 

Χημικά 1  1 100% 

Μονωτικά υλικά 1  1 100% 

Σύνολο 106 19 36 33.4% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 

Αποτελέσματα της έρευνας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις στο σύνολο 

των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τέσσερεις ομά-

δες α) σχετικά με την ταυτότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, 

β) σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις επιπτώσεις του ΣΕΔΕ στην ανταγωνιστικότη-

τα των επιχειρήσεων, γ) σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή πρόκειται να λά-

βουν οι επιχειρήσεις για τη μείωση του άμεσου κόστους των εκπομπών τους και δ) 

σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για το μέλλον όσον αφορά το άμεσο 

και έμμεσο κόστος των εκπομπών, το ύψος των εκπομπών τους, και την θέση τους 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι: 

- Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αυξημένο εξαγωγικό 

προσανατολισμό, έχουν ανταγωνιστές κυρίως από την Ελλάδα και από επι-

χειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό 

(27.8%) των επιχειρήσεων έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. 

- Αν και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (ποσοστό 57.1%) δεν έχει ακόμα 

προβεί σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπών, η συντριπτική πλειοψηφία (πο-

σοστό 82.6%) θεωρεί ότι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων έχει επιδράσει ή 

θα επιδράσει στο μέλλον, αρνητικά στα μερίδια που έχουν οι επιχειρήσεις 

στις αγορές που δραστηριοποιούνται. 

- Οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπο-

μπών τους και θεωρούν ότι έχουν λιγότερες εκπομπές από αντίστοιχες επι-

χειρήσεις εκτός Ε.Ε. και παρόμοιο επίπεδο εκπομπών με αντίστοιχες ξένες 

επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. 

- Οι επιχειρήσεις προβλέπουν ότι στο μέλλον θα αυξηθεί, τόσο το άμεσο κό-

στος εκπομπών τους λόγω αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων (ποσοστό 
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82.4%) όσο και το έμμεσο κόστος εκπομπών (ποσοστό 60%). Κατά συντρι-

πτική πλειοψηφία (88.9%) θεωρούν ότι η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων 

καθιστά τις επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές, σε σχέση με ομοειδείς 

επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε, ενώ 38.2% των ερωτώμενων απάντησαν ότι η υπο-

χρέωση αγοράς δικαιωμάτων μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον των επιχει-

ρήσεων στο να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής σε χώρες εκτός Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης. 

- Τέλος, οι επιχειρήσεις ανέφεραν μια σειρά από λόγους για τους οποίους 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με ξένες επιχειρήσεις εντός Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη μεγάλη ένταση ανταγωνισμού με γειτονικές χώ-

ρες εκτός Ε.Ε., το μεγάλο κόστος έμμεσων εκπομπών, το υψηλό κόστος φυ-

σικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και την ύφεση που έχει πλήξει την 

Ελληνική οικονομία.  

Αναλυτικότερα τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο Κεφά-

λαιο 8, μαζί με τα υπόλοιπα συμπεράσματα της εργασίας. 

 
 

7.1. Ερωτήσεις σχετικές με την ταυτότητα των επιχειρήσεων 
και των ερωτώμενων 
 
Ερώτηση 1η: 
 
Η θέση σας στην επιχείρηση 

 
Στην 1η ερώτηση δόθηκε ή δυνατότητα στον εκπρόσωπο της επιχείρησης να 

περιγράψει την θέση του στην επιχείρηση, χωρίς να υπάρχει κάποιος κατάλογος 

από τον οποίο να διαλέξουν την απάντηση. Υπήρξαν πολλές διαφορετικές απαντή-

σεις ενώ απάντησαν οι 28 από τους 36 ερωτώμενους. Η πιο συχνά αναφερόμενη 

θέση ήταν αυτού του υπεύθυνου ή δ/ντη τμήματος περιβάλλοντος ή τμήματος που 

είχε και την αρμοδιότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ άλλων (9 φορές) 

ενώ συχνή ήταν και η θέση του υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας (αναφέρθηκε 4 

φορές).  
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Από τις απαντήσεις συνάγεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν το 

θέμα των δικαιωμάτων εκπομπών σε εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή σε στελέ-

χη που ανήκουν σε Τμήμα Περιβάλλοντος ή σε Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας που 

ασχολείται και με θέματα περιβάλλοντος. Από τους 9 ερωτώμενους μεγάλων επι-

χειρήσεων που απάντησαν στην ερώτηση αυτή, οι 6 (ποσοστό 66.6%) απάντησαν 

ότι ανήκουν σε Τμήματα Περιβάλλοντος ή Υγιεινής και Ασφάλειας. Στις μεσαίες ε-

πιχειρήσεις, από τους 13 που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση, μόνο οι 4 (ποσο-

στό 30.8%) ανήκαν σε Τμήματα περιβάλλοντος ή σε άλλα Τμήματα που είχαν και 

αρμοδιότητες περιβάλλοντος. Στις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε όλες τις 

επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερώτημα, τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε 

στελέχη με άλλα κύρια καθήκοντα.  

Αναλυτικά, οι απαντήσεις αναφέρονται στο παράρτημα.  

 
 
Ερώτηση 2η:  
 
Η επιχείρηση έχει προσωπικό 
 
Α. ως 10 εργαζομένους 
Β. 10-50 εργαζομένους 
Γ. 50-250 εργαζομένους 
Δ. 250-100 εργαζομένους 
Ε. περισσότερους από 1000 εργαζομένους 
 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλοι οι ερωτώμενοι. Οι απαντήσεις παρου-

σιάζονται στον παρακάτω πίνακα τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσο-

στό επί του συνόλου. 

ως 10 εργαζομένους 3 8.3% 

10-50 εργαζομένους 8 22.2% 

50-250 εργαζομένους 13 36.1% 

250-1000 εργαζομένους 8 22.2% 

περισσότερους απο 1000 εργαζομένους 4 11.1% 

 
Συγχωνεύοντας τις δύο τελευταίες απαντήσεις σε μια κατηγορία που αντι-

προσωπεύει τις μεγάλες επιχειρήσεις, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε την ταυ-

τότητα των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον τυπικό ορισμό για τα μεγέθη των επι-
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χειρήσεων (καθώς ικανοποιούνται και τα κριτήρια που αφορούν τον ορισμό του 

μεγέθους των επιχειρήσεων και σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών των επιχειρή-

σεων, όπως προέκυψαν από την ερώτηση 3). Τα αποτελέσματα φαίνονται στο πα-

ρακάτω Σχήμα 7.1.: 

 
Σχήμα 7.1. Κατάταξη των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα ανάλογα με 
το μέγεθός τους. 
 

Οι μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι, 8 επιχειρήσεις από 

αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα) και πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 

10 εργαζόμενοι, 3 επιχειρήσεις) αφορούν, κυρίως, τους τομείς κεραμικών και α-

σβέστη ενώ η πιο συχνή κατηγορία είναι αυτή των μεσαίων επιχειρήσεων (μέχρι 

250 εργαζόμενοι, 13 επιχειρήσεις). Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές με περισ-

σότερους από 250 εργαζόμενους και πρόκειται για 12 επιχειρήσεις από αυτές που 

συμμετείχαν στην έρευνα. 

 
 
Ερώτηση 3η:  
 
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι 
 
Α. ως 2 εκατομμύρια ευρώ 
Β. 2-10 εκατομμύρια ευρώ 
Γ. 10-50 εκατομμύρια ευρώ 
Δ. περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ 
 

8.3% 

22.2% 

36.1% 

33.3% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

πολύ μικρή επιχείρηση 

μικρή επιχείρηση 

μεσαία επιχείρηση 

μεγάλη επιχείρηση 
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Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.2, και όσον αφορά στις μεγάλες 

και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχες με αυτές της προηγούμενης ερώτησης. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις της προηγούμενης ερώτησης, έχουν κύκλο εργασιών με-

γαλύτερο από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις της προηγούμενης 

ερώτησης έχουν κύκλο εργασιών μεταξύ 10 και 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από τις 8 

μικρές επιχειρήσεις, με αριθμό εργαζομένων 10-50, μόνο 2 απάντησαν ότι έχουν 

κύκλο εργασιών στο εύρος 2-10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες δήλωσαν 

κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι δείγμα της μεγά-

λης κρίσης των επιχειρήσεων στους τομείς ασβέστη και κεραμικών, οι οποίοι βίω-

σαν τη μεγαλύτερη πίεση από την οικονομική κρίση και την παύση της οικοδομικής 

δραστηριότητας. 

 
 
Σχήμα 7.2. Κατάταξη των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα ανάλογα με 
τον κύκλο εργασιών τους.  
 
 
Ερώτηση 4η:  
 
Στην επιχείρηση ασχολείται με το θέμα των δικαιωμάτων εκπομπών 
 
Α. Στέλεχος με καθήκοντα αποκλειστικά στον τομέα του περιβάλλοντος 
Β. Στέλεχος με άλλα κύρια καθήκοντα 
Γ. Εξωτερικό γραφείο συμβούλων 
 

25% 

5.60% 

36.10% 

33.30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ως 2 εκατομμύρια ευρώ 
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10-50 εκατομμύρια ευρώ 

> 50 εκατομμύρια ευρώ 
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Στην ερώτηση αυτή, οι ερωτώμενοι είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν 

με περισσότερες από μία επιλογές. Απάντησαν όλοι οι ερωτώμενοι. Συνολικά 11 

επιχειρήσεις (ποσοστό 30.6%) (οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες των μεσαίων και 

μεγάλων επιχειρήσεων) απάντησαν ότι με τα δικαιώματα εκπομπών ασχολείται 

στέλεχος με αποκλειστικά καθήκοντα στον τομέα του περιβάλλοντος. Η πιο συχνή 

απάντηση ήταν ότι ασχολείται στέλεχος με άλλα κύρια καθήκοντα (ποσοστό 

50.0%). Επτά επιχειρήσεις (ποσοστό 19.4%) απάντησαν πως απευθύνονται σε εξω-

τερικό γραφείο συμβούλων. Από αυτές, τρεις είναι μεσαίες, άλλες τρεις μικρές και 

μία πολύ μικρή επιχείρηση. Αναλυτικά, οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 

7.3. 

 
 
Σχήμα 7.3. Τα καθήκοντα των στελεχών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το 
θέμα των δικαιωμάτων εκπομπών.  

Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με αυτά της 1ης ερώτησης. Όπως είναι φυ-

σικό, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να απασχολήσουν εξειδικευ-

μένα στελέχη, και 7 στις 12 (ποσοστό 58.3%) απάντησαν ότι με το θέμα των δικαι-

ωμάτων εκπομπών, ασχολούνται στελέχη με καθήκοντα αποκλειστικά στο θέμα 

του περιβάλλοντος. Οι μεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν εξειδικευμένο προσωπι-

κό κατά πολύ μικρότερο ποσοστό (4 στις 13 επιχειρήσεις, ποσοστό 30.1%), ενώ οι 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναθέτουν το θέμα των δικαιωμάτων εκπο-

μπών σε στελέχη με άλλα κύρια καθήκοντα. 

27.8% 

2.8% 

50.0% 

16.7% 

2.8% 
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Γ 



83 
 

Ερώτηση 5η: 
 
Η επιχείρηση έχει πελάτες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό; 
 

Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να τοποθετήσουν την επιχείρηση σχετικά 

με τον εξαγωγικό της χαρακτήρα σε μια κλίμακα από 1 (πελάτες μόνο στο εσωτερι-

κό) μέχρι 5 (πελάτες μόνο στο εξωτερικό). 

Απάντησαν όλοι οι ερωτώμενοι. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πα-

ρακάτω Σχήμα 7.4. Μόνο 7 από τις 36 επιχειρήσεις απάντησαν ότι έχουν πελάτες 

μόνο στο εσωτερικό, κάτι που καταδεικνύει την προσπάθεια των Ελληνικών επιχει-

ρήσεων να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό κατά την διάρκεια της οικονο-

μικής κρίσης. Τις επιλογές 1 και 2 απάντησαν κυρίως πολύ μικρές, μικρές και με-

σαίες επιχειρήσεις των τομέων ασβέστη, κεραμικών και χαρτιού, όπως επίσης και 

επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγής και κοινής ωφελείας. Περισσότερες από τις μισές 

επιχειρήσεις απάντησαν στην κλίμακα 3-5, ενώ τις επιλογές 4 και 5 απάντησαν ε-

ρωτώμενοι κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

 

 

Σχήμα 7.4. Αριθμός επιχειρήσεων και συσχέτιση με το μέγεθος των επιχειρήσεων, 
σε σχέση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους (1: πελάτες μόνο στο εσωτερικό, 
5: πελάτες μόνο στο εξωτερικό). 
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Ερώτηση 6η: 
 
H επιχείρηση έχει ανταγωνιστές κυρίως Ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις 
 
Α. Ελληνικές 
Β. Ξένες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Γ.  Ξένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Απάντησαν 33 στις 36 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 7.5. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι επιχειρήσεις που απάντησαν στην 

προηγούμενη ερώτηση στην κλίμακα 1-2, δηλαδή απευθύνονται κυρίως στην Ελ-

ληνική αγορά, επέλεξαν την επιλογή Α, δηλαδή έχουν ανταγωνιστές Ελληνικές επι-

χειρήσεις και πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις των τομέων ασβέστη, κεραμικών 

και χαρτιού. Όλες οι επιχειρήσεις που απάντησαν στην κλίμακα 4-5 στην προηγού-

μενη ερώτηση, δηλαδή απευθύνονται κυρίως στο εξωτερικό, επέλεξαν τις απαντή-

σεις Β ή Γ, δηλαδή έχουν ανταγωνιστές κυρίως από το εξωτερικό. 

Συνολικά, οι απαντήσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες με 54.5% να απαντούν 

ότι έχουν, κυρίως, ανταγωνιστές από το εσωτερικό ενώ 45.4% να απαντούν ότι έ-

χουν, κυρίως, ανταγωνιστές από το εξωτερικό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κυ-

ρίως ανταγωνιστές από το εξωτερικό ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

έχουν ανταγωνιστές κυρίως από το εσωτερικό. 

 

 

Σχήμα 7.5. Αριθμός επιχειρήσεων και συσχέτιση με το μέγεθος των επιχειρήσεων 
σε σχέση με την προέλευση των ανταγωνιστών των επιχειρήσεων. 
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Ερώτηση 7η: 
 
Η επιχείρηση έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό;  
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Απάντησαν όλοι οι ερωτώμενοι. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πα-

ρακάτω Σχήμα 7.6. Οι επιχειρήσεις που έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις στο ε-

ξωτερικό είναι κυρίως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που στις προηγούμενες 

δύο ερωτήσεις απάντησαν ότι έχουν πελάτες κυρίως από το εξωτερικό (επιλογές 3-

5) και έχουν ανταγωνιστές κυρίως ξένες επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μό-

νο μία επιχείρηση από τις 10 που έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερι-

κό, απάντησε στην προηγούμενη ερώτηση ότι έχει κύριους ανταγωνιστές από την 

Ελλάδα. Επίσης, 8 από τις 10 επιχειρήσεις που έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις 

στο εξωτερικό, απάντησαν ότι οι κύριοι ανταγωνιστές τους είναι ξένες επιχειρήσεις 

εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία μόνο απάντησε ότι οι κύριοι ανταγωνιστές της 

είναι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 41.6% των μεγάλων επιχειρήσεων 

έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό (5 στις 12 επιχειρήσεις) ενώ το 

ποσοστό είναι 23.1% και 18.1% για τις μεσαίες και τις μικρές/πολύ μικρές επιχει-

ρήσεις, αντίστοιχα 

 
 
Σχήμα 7.6. Αριθμός επιχειρήσεων και συσχέτιση με το μέγεθός τους, σε σχέση με 
το αν έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.  
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Ερώτηση 8η: 
 

Η ερώτηση απευθύνθηκε σε όσους ερωτώμενους απάντησαν ΝΑΙ στην προ-

ηγούμενη ερώτηση και αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν παραγωγικές εγκα-

ταστάσεις στο εξωτερικό. 

Αν η επιχείρηση έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, είναι εντός η 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
 
Α.  εντός Ε. Ε. 
Β.  εκτός Ε. Ε. 
Γ.   εντός και εκτός Ε. Ε. 
 

Απάντησαν και οι 10 επιχειρήσεις στις οποίες απευθυνόταν η ερώτηση. Οι 

απαντήσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 7.7. Από τις δέκα επιχειρήσεις 

στις οποίες απευθύνθηκε η ερώτηση, οι 6 έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις τόσο 

εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μία επιχείρηση έχει εγκατα-

στάσεις μόνο εκτός Ε.Ε. αλλά συνολικά επτά από τις δέκα επιχειρήσεις έχουν εγκα-

ταστάσεις και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σχήμα 7.7. Αριθμός παραγωγικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό σε σχέση με το 
μέγεθός τους και το αν βρίσκονται εντός ή εκτός Ε.Ε. 
 

Συμπερασματικά, το δείγμα των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα 

είναι μοιρασμένο όσον αφορά το μέγεθός τους, καθώς αποτελείται από 12 μικρές 
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ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, 13 μεσαίες και 11 μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά πλειο-

ψηφία  (ποσοστό 58.7%), οι μεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν το θέμα των δικαιω-

μάτων εκπομπών τους σε εξειδικευμένα στελέχη που απασχολούνται σε Τμήματα 

Περιβάλλοντος ή Τμήματα Υγιεινής & Ασφάλειας που ασχολούνται και με περιβαλ-

λοντικά θέματα. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο στις μεσαίες επιχειρήσεις 

(30.7%) ενώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ασχολούνται με το θέμα αυτό 

στελέχη με άλλα κύρια καθήκοντα. Αρκετές επιχειρήσεις (ποσοστό 19.4%) συνερ-

γάζονται με εξωτερικό γραφείο συμβούλων.  

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό, αφού 

έχουν πελάτες κυρίως από το εξωτερικό (επιλογές 3-5 σε πεντάβαθμη κλίμακα), οι 

μικρές επιχειρήσεις έχουν πελάτες κυρίως στο εσωτερικό ενώ οι μεσαίες επιχειρή-

σεις έχουν πελάτες κυρίως από το εσωτερικό αλλά αρκετές από αυτές έχουν αυξη-

μένο εξαγωγικό προσανατολισμό. Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των α-

νταγωνιστών των επιχειρήσεων του δείγματος, τα αποτελέσματα φαίνονται μοιρα-

σμένα με 54.5% να έχουν ανταγωνιστές κυρίως από το εσωτερικό και 45.4% να έ-

χουν ανταγωνιστές κυρίως από το εξωτερικό και κατά πλειοψηφία από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστές κυρίως από το 

εξωτερικό ενώ οι μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστές κυρίως από 

το εσωτερικό. 

Σχετικά μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων (27.8%) έχει παραγωγικές εγκα-

ταστάσεις στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο στις μεγάλες 

επιχειρήσεις (41.7%), ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές που έχουν πα-

ραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, έχουν εγκαταστάσεις σε χώρες τόσο ε-

ντός όσο και εκτός Ε.Ε. (6 από τις 10 επιχειρήσεις). Αν θέλουμε να κατατάξουμε τις 

επιχειρήσεις ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, μπορούμε να παρατηρήσου-

με ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των τομέων κεραμικών και ασβέστη έ-

χουν κυρίως δραστηριότητα και εγκαταστάσεις στο εσωτερικό και είναι αυτές που 

έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, ενώ από τους υπόλοιπους τομείς 

κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, ξένους κυρίως 

ανταγωνιστές και αρκετές επιχειρήσεις έχουν και εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. 
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7.2. Ερωτήσεις σχετικές με τον ανταγωνισμό και τις επιπτώ-
σεις του ΣΕΔΕ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
 
Ερώτηση 9η: 
 
Έχετε προβεί μέχρι σήμερα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2; 
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Απάντησαν οι 35 από τους 36 ερωτώμενους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.8 

στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, περισσότερες από τις μισές επιχει-

ρήσεις απάντησαν ότι δεν έχουν ακόμα προβεί σε αγορά δικαιωμάτων. Αυτό εξη-

γείται καθώς σχεδόν όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσονται στην λίστα διαρ-

ροής άνθρακα και καθώς για τον αριθμό των δωρεάν δικαιωμάτων έχουν ληφθεί 

υπόψη παλαιότερα έτη στα οποία οι επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερη παραγωγή και 

εκπομπές CO2, συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις, κατά τα πρώτα έτη της 3ης φάσης 

λειτουργίας του ΣΕΔΕ, να λαμβάνουν περισσότερα δωρεάν δικαιώματα από τις εκ-

πομπές που πιστοποιούν. Επομένως, ένας μεγάλος αριθμός Ελληνικών επιχειρή-

σεων δεν έχει ακόμη ενσωματώσει έξτρα κόστος δικαιωμάτων. Με την πάροδο των 

ετών, όμως, τα δωρεάν δικαιώματα θα είναι όλο και λιγότερα και όλο και περισσό-

τερες επιχειρήσεις θα χρειάζονται να αποκτούν δικαιώματα εκπομπών από δημο-

πρασίες. Στην έρευνα απάντησαν περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις ότι δεν 

έχουν ακόμα προβεί σε αγορά δικαιωμάτων. 

 
 
Σχήμα 7.8. Έχετε προβεί μέχρι σήμερα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2; 
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Ερώτηση 10η: 
 
Θεωρείτε ότι το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 έχει επηρεάσει 
τα μερίδια στις αγορές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, διεθνείς ή εγχώρια; 
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Απάντησαν 32 από τις 36 επιχειρήσεις. Είναι φυσιολογικό κάποιες επιχει-

ρήσεις να μην έχουν άποψη στην ερώτηση αυτή, αφού οι περισσότερες δεν έχουν 

προβεί σε αγορές δικαιωμάτων από δημοπρασίες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζο-

νται στο Σχήμα 7.9. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι το 

κόστος αγοράς δικαιωμάτων, δεν έχει μέχρι σήμερα αρνητικές επιπτώσεις στην α-

νταγωνιστικότητα. Κι αυτό είναι λογικό, αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

έχουν προβεί ακόμη σε αγορές δικαιωμάτων, ενώ και αυτές που έχουν προβεί σε 

αγορές, λαμβάνουν ένα μεγάλο ποσό δικαιωμάτων δωρεάν. Έχει σημασία να επι-

σημανθεί ότι μεταξύ αυτών που, ήδη, έχουν προβεί σε αγορές δικαιωμάτων, οι 

γνώμες είναι ακριβώς διχασμένες. Επτά επιχειρήσεις απάντησαν ΝΑΙ και επτά ΟΧΙ, 

ενώ μία δεν απάντησε. 

 
 
Σχήμα 7.9. Θεωρείτε ότι το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 έχει 
επηρεάσει τα μερίδια στις αγορές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, διεθνείς ή 
εγχώρια; 

Ναι 
43.8% 

Όχι 
56.3% 
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Ερώτηση 11η: 
 
Θεωρείτε ότι, μελλοντικά, το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 

μπορεί να επηρεάσει τα μερίδια στις αγορές που δραστηριοποιείται η επιχείρη-
ση; 
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Η ερώτηση αυτή απευθύνθηκε μόνο στις 22 επιχειρήσεις που απάντησαν 

ΟΧΙ ή δεν απάντησαν στην προηγούμενη ερώτηση. Απάντησαν 21 στις 22 επιχειρή-

σεις και τα ποσοστά των απαντήσεων, παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 7.10. 

Είναι φανερό ότι, ακόμα και οι ερωτώμενοι που θεωρούν ότι το κόστος αγοράς δι-

καιωμάτων ήταν μικρό και χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις μέχρι σήμερα, υπολογίζουν 

ότι το κόστος αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και θα αποτελεί ένα σημαντικό 

κόστος για τις επιχειρήσεις.  

 

 

Σχήμα 7.10. Θεωρείτε ότι, μελλοντικά, το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπο-
μπών CO2 μπορεί να επηρεάσει τα μερίδια στις αγορές που δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση; 
 

Αν συνυπολογιστούν και οι απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση, 29 

από τις 35 επιχειρήσεις (ποσοστό 82.6%) θεωρούν ότι το κόστος αγοράς των δι-

καιωμάτων εκπομπών επηρέασε ή θα επηρεάσει, στο μέλλον, τα μερίδια στις αγο-

ρές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, δηλαδή έχει ήδη ή θα έχει στο μέλλον, 

επίπτωση στην ανταγωνιστικότητά της. 
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Ερώτηση 12η: 
 
Σε σχέση με άλλες ομοειδείς εγχώριες επιχειρήσεις, θεωρείτε ότι η επιχείρηση 
έχει εκπομπές CO2 ανά μονάδα προϊόντος: 
 
Α. Περισσότερες 
Β. Το ίδιο 
Γ. Λιγότερες 

 

Απάντησαν 32 από τις 36 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

παρακάτω Σχήμα 7.11. Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις 

τους έχουν τις ίδιες οι λιγότερες εκπομπές από τις υπόλοιπες ομοειδείς επιχειρή-

σεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων (ποσοστό 59.4%) θεωρεί ότι οι 

εκπομπές της επιχείρησής τους είναι στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες εγχώριες 

ομοειδείς επιχειρήσεις. 

 

 

 
Σχήμα 7.11. Σε σχέση με άλλες ομοειδείς εγχώριες επιχειρήσεις, θεωρείτε ότι η ε-
πιχείρηση έχει εκπομπές CO2 ανά μονάδα προϊόντος (Α: περισσότερες, Β: Το ίδιο, Γ: 
λιγότερες). 
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Ερώτηση 13η: 
 
Σε σχέση με άλλες ομοειδείς ξένες επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεω-
ρείτε ότι η επιχείρηση έχει εκπομπές CO2 ανά μονάδα προϊόντος: 
 
Α. Περισσότερες 
Β. Το ίδιο 
Γ. Λιγότερες 
 

Απάντησαν 32 στους 36 ερωτώμενους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 7.12. Φαίνεται ότι είναι ακριβώς μοιρασμένες οι απόψεις, με το 53.1% 

να θεωρεί ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν παρόμοιες εκπομπές με ομοειδείς 

επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

δεν χάνουν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών επι-

χειρήσεων, λόγω του ΣΕΔΕ. Ωστόσο, το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων θα είναι 

ανάλογο με την απόκλιση από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τις καλύτερες επι-

δόσεις σε εκπομπές CO2. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόκλιση, τόσο μεγαλύτερο 

θα είναι και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για τις επιχειρήσεις. 

 

 
Σχήμα 7.12. Σε σχέση με άλλες ομοειδείς ξένες επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, θεωρείτε ότι η επιχείρηση έχει εκπομπές CO2 ανά μονάδα προϊόντος (Α: 
περισσότερες, Β: Το ίδιο, Γ: λιγότερες). 
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Ερώτηση 14η: 

Σε σχέση με άλλες ομοειδείς ξένες επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεω-
ρείτε ότι η επιχείρηση έχει εκπομπές CO2 ανά μονάδα προϊόντος: 
 
Α. Περισσότερες 
Β. Το ίδιο 
Γ. Λιγότερες 

 

Απάντησαν 31 από τους 36 ερωτώμενους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζο-

νται στο παρακάτω Σχήμα 7.13. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν, 

κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν λιγότερες εκπο-

μπές από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούν, 

δηλαδή, ότι επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών στις 

επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές δεν επενδύουν σε νέες τεχνολογίες 

και είναι πιο ρυπογόνες από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτό, όμως, σημαίνει με την σειρά του ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις αντι-

μετωπίζουν μεγαλύτερα κόστη και άρα χάνουν σε ανταγωνιστικότητα, λόγω της 

υποχρέωσής τους να επενδύουν σε καθαρότερες τεχνολογίες, σε σχέση με τις ε-

κτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις. 

 

 
Σχήμα 7.13. Σε σχέση με άλλες ομοειδείς ξένες επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, θεωρείτε ότι η επιχείρηση έχει εκπομπές CO2 ανά μονάδα προϊόντος (Α: 
περισσότερες, Β: Το ίδιο, Γ: λιγότερες). 
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Ερώτηση 15η: 
 
Πρόσφατα, υιοθετήθηκε ένα μέτρο στήριξης κάποιων κλάδων επιχειρήσεων που 
κινδυνεύουν από την ένταση του ανταγωνισμού από ξένες επιχειρήσεις, λόγω 
αυξημένων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Με το μέτρο αυτό, το 20% των ει-
σπράξεων από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, θα δίνεται, ως 
ενίσχυση, στις επιχειρήσεις των επιλέξιμων κλάδων. Η επιχείρησή σας ανήκει 
στους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο; 
 
Α. ΝΑΙ 
Β. ΟΧΙ 
Γ.  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 
 

Απάντησαν 34 από τις 36 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο παρακάτω Σχήμα 7.14. Το μέτρο αυτό αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.4. Από τις 36 

επιχειρήσεις, οι 11 (ποσοστό 32.4%) εντάσσονται στο μέτρο αυτό και πρόκειται να 

ενισχυθούν ως μέτρο για την ατντιστάθμιση  των έμμεσων εκπομπών τους. Οι επι-

χειρήσεις που ανήκουν σε τομείς δραστηριότητας που εντάσσονται στο μέτρο ενί-

σχυσης, ήταν όλες ενήμερες για το μέτρο αυτό. Δώδεκα ερωτώμενοι (ποσοστό 

35.3%) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν το μέτρο, κυρίως από μικρές ή μεσαίες επι-

χειρήσεις που δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό στο τομέα του περιβάλλοντος, 

ωστόσο οι επιχειρήσεις αυτές δεν ανήκουν στις επιλέξιμες για ένταξη στο μέτρο. 

 

Σχήμα 7.14. Ποσοστό επιχειρήσεων που αφορά το μέτρο ενίσχυσης για την 
αντιστάθμιση των έμμεσων εκπομπών.  
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Ερώτηση 16η: 
 
(Αφορά στο μέτρο ενίσχυσης στο οποίο αναφέρεται και η προηγούμενη ερώτηση) 
 
Θεωρείται το μέτρο αυτό είναι: 
 
Α. Σωστό 
Β. Στην σωστή κατεύθυνση αλλά μικρής επίπτωσης 
Γ.  Εφαρμόστηκε με λάθος τρόπο 
Δ. Δεν γνωρίζω το μέτρο 
 

Απάντησαν 35 από τις 36 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο παρακάτω Σχήμα 7.15. Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, 12 ερωτώμενοι 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν το μέτρο. Από τις 11 επιχειρήσεις που εντάσσονται 

στο μέτρο, οι τρεις (ποσοστό 27.2%) επέλεξαν ότι το μέτρο είναι στην σωστή κα-

τεύθυνση αλλά μικρής επίπτωσης, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ επέλεξαν την επιλογή Α. 

Από τις 24 επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο μέτρο, οι 7 (ποσοστό 29.1%) επέ-

λεξαν ότι είναι σωστό το μέτρο, 2 επέλεξαν (ποσοστό 8.3%)  ότι είναι στην σωστή 

κατεύθυνση αλλά μικρής επίπτωσης, 3 επιχειρήσεις (ποσοστό 12.5%) επέλεξαν ότι 

εφαρμόστηκε με λάθος τρόπο και 12 επιχειρήσεις (ποσοστό 50%) επέλεξαν ότι δεν 

γνωρίζουν το μέτρο.  

 
 
 
Σχήμα 7.15. Η άποψη των επιχειρήσεων για το μέτρο ενίσχυσης ως αντιστάθμιση 
των έμμεσων εκπομπών. 
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Συμπερασματικά, από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων στις ερωτήσεις αυ-

τού του υποκεφαλαίου, που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

συμπεραίνεται κατ’ αρχήν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (ποσοστό 57.1%) δεν 

έχουν ακόμη προβεί σε αγορά δικαιωμάτων, λόγω των δωρεάν δικαιωμάτων που 

λαμβάνουν, καθώς εντάσσονται στην λίστα διαρροής άνθρακα. Αλλά και οι επιχει-

ρήσεις που προέβησαν σε αγορές δικαιωμάτων εκπομπών, έχουν λάβει ένα μεγά-

λο ποσοστό δωρεάν δικαιωμάτων κι έτσι το κόστος αγοράς δεν ήταν υψηλό, του-

λάχιστον συγκρινόμενο με τα χρόνια που θα ακολουθήσουν προς το τέλος της 3ης 

φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ, κατά τα οποία τα δωρεάν δικαιώματα θα μειώνονται 

συνεχώς. Για αυτό και οι περισσότερες επιχειρήσεις (56.3%) απάντησαν ότι το κό-

στος αγοράς δεν έχει επηρεάσει τα μερίδια στις αγορές που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι στο 

μέλλον αυτό θα συμβεί (ποσοστό 82.6% θεωρεί ότι τα μερίδια αγοράς έχουν ήδη 

επηρεαστεί ή θα επηρεαστούν αρνητικά στο μέλλον, λόγω του κόστους αγοράς δι-

καιωμάτων). 

Σε σύγκριση με ξένες ομοειδείς επιχειρήσεις, οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι 

οι επιχειρήσεις τους έχουν παρόμοια επίπεδα εκπομπών με επιχειρήσεις εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και μικρότερα επίπεδα εκπομπών από αντίστοιχες επιχειρή-

σεις εκτός Ε.Ε.  

Επίσης σε αυτήν την κατηγορία ερωτήσεων, ρωτήθηκαν οι επιχειρήσεις να 

κρίνουν θετικά ή αρνητικά το μέτρο που υιοθετήθηκε πρόσφατα για την ενίσχυση 

των επιχειρήσεων που πλήττονται από το υψηλό έμμεσο κόστος εκπομπών, δηλα-

δή το μεγάλο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις επιχειρήσεις του δείγματος, 11 

επιχειρήσεις εντάσσονται στο μέτρο και ήταν ενήμερες για το μέτρο αυτό ενώ κατά 

μεγάλη πλειοψηφία οι επιχειρήσεις αυτές (ποσοστό 72.7%) το έκριναν θετικά. Επί-

σης, θετικά έκριναν, σε μεγάλο βαθμό, το μέτρο και οι ερωτώμενοι των επιχειρή-

σεων που δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.  
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7.3 Ερωτήσεις σχετικές με τα μέτρα μείωσης εκπομπών  
 
Ερώτηση 17η: 

Η επιχείρηση έχει πάρει στο παρελθόν, κάποιο από τα παρακάτω μέτρα για να 
μειώσει την ανάγκη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών; 

Α. Αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας. 
Β. Αλλαγή του χρησιμοποιούμενου μίγματος καυσίμου, π.χ. με τη χρήση βιομά-
ζας ή φυσικού αερίου. 
Γ.  Αλλαγές στη σύσταση του προϊόντος ώστε να απαιτείται λιγότερη κατανάλω-
ση ενέργειας. 
Δ. Αλλαγές σε τεχνικές παραγωγής (π.χ. αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας για 
φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια που αντικαθιστά θερμική ενέργεια που θα έπρε-
πε να παράγεται με την χρήση ορυκτών καυσίμων). 
Ε. Τίποτα από τα παραπάνω. 
ΣΤ. Άλλο (περιγράψτε) 

Απάντησαν 35 από τις 36 επιχειρήσεις και οι ερωτώμενοι μπορούσαν να ε-

πιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

παρακάτω Σχήμα 7.16 και είναι διορθωμένα σύμφωνα με την περιγραφή που έκα-

ναν οι ερωτώμενοι (στην απάντηση ΣΤ και στην επόμενη 18η ερώτηση), σχετικά με 

το είδος των παρεμβάσεων που έκαναν οι επιχειρήσεις για να μειώσουν τις εκπο-

μπές τους. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις επέλεξαν τις επιλογές Α ή Β 

ενώ 12 από τις 35 επιχειρήσεις (ποσοστό 34.3%) επέλεξαν τις απαντήσεις Α και Β 

συνδυαστικά. 

 

Σχήμα 7.16. Αριθμός επιχειρήσεων που έχει λάβει το κάθε μέτρο. 
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Ερώτηση 18η: 
 
(αφορά τις 6 επιχειρήσεις που επέλεξαν την απάντηση Δ στην προηγούμενη ερώ-
τηση) 
 
Αν επιλέξατε (δ) στην παραπάνω ερώτηση παρακαλώ εξηγήστε ποια αλλαγή κά-
νατε σε τεχνικές παραγωγής 
 

Απάντησαν οι 3 από τις 6 επιχειρήσεις. Οι 2 από αυτές αφορούσαν σε αλ-

λαγές στο ωράριο λειτουργίας για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια ενώ μια επιχεί-

ρηση απάντησε ότι προχώρησε σε αποθήκευση θερμικής ενέργειας. Απαντήσεις 

που δεν αφορούσαν αλλαγές σε τεχνικές παραγωγής, ενσωματώθηκαν στα αποτε-

λέσματα της προηγούμενης ερώτησης. 

 
Ερώτηση 19η: 
 
Θεωρείτε πιθανόν η επιχείρηση να υιοθετήσει στο μέλλον κάποιο από τα μέτρα 
που αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση, για να μειώσει την ανάγκη της 
για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών 
 
Α. Αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας. 
Β. Αλλαγή του χρησιμοποιούμενου μίγματος καυσίμου, π.χ. με τη χρήση βιομά-
ζας ή φυσικού αερίου. 
Γ.  Αλλαγές στη σύσταση του προϊόντος ώστε να απαιτείται λιγότερη κατανάλω-
ση ενέργειας. 
Δ. Αλλαγές σε τεχνικές παραγωγής (π.χ.  αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας για 
φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια που αντικαθιστά θερμική ενέργεια που θα έπρε-
πε να παράγεται με την χρήση ορυκτών καυσίμων). 
Ε. Τίποτα από τα παραπάνω. 
ΣΤ. Άλλο (περιγράψτε) 
 

Απάντησαν 30 από τις 36 επιχειρήσεις και οι ερωτώμενοι μπορούσαν να ε-

πιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

παρακάτω Σχήμα 7.17 και είναι διορθωμένα, σύμφωνα με την περιγραφή που έκα-

ναν οι ερωτώμενοι στην επόμενη 20η ερώτηση, σχετικά με το είδος των παρεμβά-

σεων που σκοπεύουν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να μειώσουν τις εκπομπές 

τους. Από τους 17 ερωτώμενους που επέλεξαν την απάντηση Β, το μεγαλύτερο πο-

σοστό αποτελείται, πιθανώς, από επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο δί-
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κτυο φυσικού αερίου και θεωρούν ότι στο μέλλον θα μπορούν να χρησιμοποιή-

σουν το φυσικό αέριο ως καύσιμο. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι αρκετές ε-

πιχειρήσεις απάντησαν στις περιγραφικές απαντήσεις ότι θα χρησιμοποιούσαν 

φυσικό αέριο αν ήταν διαθέσιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι επιχει-

ρήσεις που δεν επέλεξαν την επιλογή Β στην προηγούμενη ερώτηση, την επέλεξαν 

σε αυτήν την ερώτηση. Μόνο 4 ερωτώμενοι, όπως και στην προηγούμενη ερώτηση 

επέλεξαν την απάντηση Ε, δηλαδή ότι δεν θα προβούν σε καμιά από τις παραπάνω 

ενέργειες για μείωση των εκπομπών. 

 

Σχήμα 7.17. Αριθμός επιχειρήσεων που πρόκειται να λάβει το κάθε μέτρο στο 
μέλλον. 
 
 
Ερώτηση 20η  
 
(αφορά τους ερωτώμενους που επέλεξαν την Δ επιλογή στην προηγούμενη ερώτη-
ση) 
 
Αν επιλέξατε (δ) στην παραπάνω ερώτηση παρακαλώ εξηγήστε ποια αλλαγή θε-
ωρείτε πιθανό να κάνετε σε τεχνικές παραγωγής 
 

Την επιλογή Δ την επέλεξε μόνο ένας ερωτώμενος. Η απάντηση, όμως, εν-

σωματώθηκε στην κατηγορία Β της προηγούμενης ερώτησης καθώς δεν αφορούσε 
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σε αλλαγές σε τεχνικής παραγωγής, αλλά αφορούσε στην πρόθεση της επιχείρησης 

να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο ως καύσιμο, όταν αυτό γίνει διαθέσιμο από το 

δίκτυο φυσικού αερίου.  

Συμπερασματικά, από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του υποκεφαλαίου 

αυτού, που αφορούν σε μέτρα που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν οι επιχειρήσεις 

για τη μείωση των εκπομπών τους, προκύπτει κατ’ αρχή ότι οι σχεδόν όλες οι επι-

χειρήσεις έχουν πάρει κάποια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους.  

Το πιο σύνηθες μέτρο που επέλεξαν οι ερωτώμενοι (ποσοστό 60%) είναι η 

αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας, κάτι 

που σημαίνει ότι επιχειρήσεις έχουν κάνει επενδύσεις για να μειώσουν το κόστος 

της ενέργειας. Επίσης, περισσότεροι από τις μισές επιχειρήσεις (ποσοστό 54.3%) 

απάντησαν ότι προχώρησαν σε αλλαγή του χρησιμοποιούμενου μίγματος καυσί-

μου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δεν το έκαναν στο 

παρελθόν, το επέλεξαν σαν επιλογή για τα μέτρα που θα λάβουν στο μέλλον. Έτσι 

η αλλαγή του μίγματος καυσίμου επιλέχτηκε ως το πιο πιθανό μέτρο (ποσοστό 

56.7%) το οποίο θα λάβουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον. Από τα σχόλια στις ανοι-

χτές ερωτήσεις, συμπεραίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν να χρησιμοποι-

ήσουν φυσικό αέριο ως καύσιμο, όταν αυτό γίνει διαθέσιμο στην περιοχή που βρί-

σκονται οι εγκαταστάσεις τους.  

Σε μικρότερο βαθμό οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι έκαναν αλλαγές στη σύ-

σταση του προϊόντος ώστε να απαιτείται μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση (πο-

σοστό 20% των επιχειρήσεων) και αλλαγές στις τεχνικές οργάνωσης της παραγω-

γής (ποσοστό 20% των επιχειρήσεων). 
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7.4 Ερωτήσεις σχετικές με προβλέψεις για την ανάπτυξη της 
επιχείρησης και το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων εκπο-
μπών 
 
Ερώτηση 21η: 
 
Έχετε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό των επόμενων ετών πιθανά σενάρια με μεγα-
λύτερες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών από αυτές που ισχύουν σήμερα; 
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Απάντησαν 34 από τις 36 επιχειρήσεις και οι απαντήσεις παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 7.18. Είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων α-

ναμένει άνοδο στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών, κάτι που είναι πολύ πιθανό 

αφού με χαμηλές τιμές δικαιωμάτων είναι ασύμφορη η επένδυση σε καθαρότερες 

τεχνολογίες και επομένως δεν είναι αποδοτικό το ΣΕΔΕ, ως σύστημα που σκοπεύει 

στη μείωση των εκπομπών. Επομένως, αναμένεται η συνεχής αυστηροποίηση του 

συστήματος και η μείωση των δωρεάν διαθέσιμων δικαιωμάτων να οδηγήσουν 

στην αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών. 

 

Σχήμα 7.18. Έχετε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό των επόμενων ετών πιθανά σενά-
ρια με μεγαλύτερες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών από αυτές που ισχύουν σήμερα; 
 

ΝΑΙ 
82.4% 

ΟΧΙ 
17.6% 
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Ερώτηση 22η: 
 
Πιστεύετε ότι είναι πιθανόν η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών να 
στρέψει το ενδιαφέρον της διοίκησης να μεταφέρει μέρος της παραγωγής σε 
χώρες εκτός Ε.Ε.; 
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Απάντησαν οι 34 από τους 36 ερωτώμενους και τα αποτελέσματα παρου-

σιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 7.19. Οι 13 από τους 34 ερωτώμενους (ποσοστό 

38.2%) θεωρούν πιθανό, η διοίκηση της επιχείρησης να μεταφέρει μέρος της πα-

ραγωγής εκτός Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 10 επιχειρήσεις που ήδη έχουν 

παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, οι 8 (ποσοστό 80%) απάντησαν ΝΑΙ, 

ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις τους στο εξωτερικό είναι εντός ή εκτός Ε.Ε.  

  

Σχήμα 7.19. Πιστεύετε ότι είναι πιθανόν η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπο-
μπών να στρέψει το ενδιαφέρον της διοίκησης να μεταφέρει μέρος της παραγωγής 
σε χώρες εκτός Ε.Ε.; 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τομείς δραστηριότητας που έχουν πληγεί πε-

ρισσότερο από την οικονομική ύφεση και την κατάρρευση της οικοδομικής δρα-

στηριότητας, επέλεξαν σε μεγάλο ποσοστό το ΝΑΙ. Στο παρακάτω Πίνακα 7.1. πα-

ρουσιάζονται οι απαντήσεις ανά τομέα δραστηριότητας και φαίνεται ότι οι επιχει-

ρήσεις που επέλεξαν την επιλογή ΝΑΙ είναι κυρίως από κλάδους που εμφάνισαν 

ΝΑΙ 
38.2% 

ΟΧΙ 
61.8% 
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την μεγαλύτερη πτώση κατά την περίοδο της ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρήσεις του τομέα καύσεων που απάντησαν ΝΑΙ 

είναι επιχειρήσεις που για να αντιμετωπίσουν την ύφεση στην Ελληνική οικονομία, 

στράφηκαν προς το εξωτερικό, οι πωλήσεις τους αφορούν κυρίως αγορές του εξω-

τερικού (4 ή 5 στην κλίμακα της 5ης ερώτησης) και έχουν εγκαταστάσεις παραγω-

γής στο εξωτερικό. Αντίθετα, από τις 4 επιχειρήσεις που απάντησαν όχι, καμία δεν 

έχει εγκαταστάσεις στο εξωτερικό ενώ δύο από αυτές είναι επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας (ΔΕΥΑ Κοζάνης, ΕΥΔΑΠ) που εκ των πραγμάτων απευθύνονται στην Ελλη-

νική αγορά. 

 

Πίνακας.7.1. Απαντήσεις ανά τομέα δραστηριότητας. 

 

Τομέας δραστηριότητας 

Αριθμός επι-

χειρήσεων 

που συμμε-

τείχαν στην 

έρευνα 

Αριθμός επι-

χειρήσεων 

που απάντη-

σαν στην ε-

ρώτηση 

Αριθμός επιχει-

ρήσεων που 

απάντησαν ΝΑΙ 

Αριθμός επι-

χειρήσεων 

που απάντη-

σαν ΟΧΙ 

Ηλεκτροπαραγωγή 2 2 0 (0%) 2 

Λοιπές Καύσεις 8 8  4 (50%) 4 (50%) 

Διυλιστήρια 1 1 0 (%) 1 (100%) 

Σίδηρος & Χάλυβας 3 2 1 (50%) 1 (50%) 

Τσιμέντα 3 2 2 (100%) 0 (0%) 

Ασβέστης 3 3 1 (33.3%) 2 (66.7%) 

Γυαλί 1 1 0 (0%) 1 (100%) 

Κεραμικά 8 8 3 (37.5%) 5 (62.5%) 

Χαρτί 5 5 1 (20%) 4 (80%) 

Χημικά 1 1 0 (0%) 1 (100%) 

Μονωτικά υλικά 1 1 1 (100%) 0 (0%) 

Σύνολο 36 34 13 (38.2%) 21 (61.8%) 

 

Ο τομέας του τσιμέντου αντιμετώπισε μεγάλη πτώση στις Ελληνικές πωλή-

σεις και στράφηκε προς τις εξαγωγές και την κατασκευή παραγωγικών μονάδων 

στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχετικά μεγάλο ποσοστό στο ΝΑΙ εμφανί-
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ζει και ο τομέας των κεραμικών που λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων και του 

γεγονότος ότι απευθύνεται σε τοπικές αγορές, είναι δύσκολο να μεταφέρει την 

παραγωγή στο εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση  το μεγάλο ποσοστό του ΝΑΙ 

αντανακλά τη μεγάλη πτώση της δραστηριότητας του κλάδου και την πρόθεση των 

διοικήσεων να στραφούν προς το εξωτερικό για να επιβιώσουν ως επιχειρήσεις. 

Το προφίλ των επιχειρήσεων που απάντησαν ΝΑΙ είναι επιχειρήσεις κυρίως 

μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, έχουν εγκαταστά-

σεις παραγωγής στο εξωτερικό ή επιθυμούν να στραφούν προς το εξωτερικό γιατί 

ο κλάδος δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν έχει τεράστια πτώση στο εσωτερικό, 

λόγω της οικονομικής ύφεσης. Από τις 8 επιχειρήσεις που στην 5η ερώτηση είχαν 

απαντήσει ότι έχουν πελάτες κυρίως στο εξωτερικό (είχαν απαντήσει 4 ή 5 στην 

κλίμακα 1-5) οι 5 επιχειρήσεις (ποσοστό 62.5%) απάντησαν ότι θεωρούν πιθανό να 

μεταφέρουν μέρος της παραγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή επέλε-

ξαν την επιλογή ΝΑΙ. 

Όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, από τις 12 επιχειρήσεις που έ-

χουν κύκλο εργασιών περισσότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ, οι 6 επιχειρήσεις 

(ποσοστό 50%) απάντησαν ΝΑΙ, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 

10-50 εκατομμύρια ευρώ από τις οποίες επέλεξαν το ΝΑΙ μόνο 3 στις 11 επιχειρή-

σεις που απάντησαν (ποσοστό 27.2%). 

 

 

Ερώτηση 23η: 

Θεωρείτε ότι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, καθιστά την επιχεί-
ρηση λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που 
δεν είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών; 

 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
 

Απάντησαν και οι 36 ερωτώμενοι και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

παρακάτω Σχήμα 7.20. Η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 88.9%) απάντησε ΝΑΙ.  
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Σχήμα 7.20. Θεωρείτε ότι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, καθιστά 
την επιχείρηση λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις εκτός 
Ε.Ε. που δεν είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών; 

 

Η ερώτηση αυτή είναι παραλλαγή των ερωτήσεων 10 και 11. Στις ερωτήσεις 

10 και 11 οι ερωτώμενοι επέλεξαν, με ποσοστό 82.6%, ότι το κόστος αγοράς δικαι-

ωμάτων εκπομπών έχει ή θα έχει, στο μέλλον, επίπτωση στα μερίδια αγοράς της 

επιχείρησης. Σε αυτήν την διατύπωση, το ποσοστό του ΝΑΙ ήταν ακόμα μεγαλύτε-

ρο και αποτελεί το 88.9% των απαντήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 4 επι-

χειρήσεις που απάντησαν ΟΧΙ, οι 2 είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΥΑ Κοζά-

νης, ΕΥΔΑΠ) που, λόγω της φύσης της επιχείρησης, λογικό είναι να επέλεγαν ΟΧΙ. 

 

Ερώτηση 24η: 

 
Θεωρείτε πιθανόν, με αυστηροποίηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών, η επιχείρηση να αναγκαστεί να αγοράζει από δημοπρασίες το σύνο-
λο των δικαιωμάτων που πρέπει να έχει στην κατοχή της, μετά το 2020; 
 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Απάντησαν 35 από τις 36 επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζο-

νται στο παρακάτω Σχήμα 7.21. Η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 88.6%) των 

επιχειρήσεων θεωρεί ότι στο μέλλον, πιθανώς θα είναι αναγκασμένες να αγορά-

ζουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπών, μέσω δημοπρασιών.  

ΝΑΙ 
88.90% 

ΟΧΙ 
11.10% 
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Σχήμα 7.21. Θεωρείτε πιθανόν, με αυστηροποίηση του συστήματος εμπορίας δι-
καιωμάτων εκπομπών, η επιχείρηση να αναγκαστεί να αγοράζει από δημοπρασίες 
το σύνολο των δικαιωμάτων που πρέπει να έχει στην κατοχή της, μετά το 2020; 

 

Μια τέτοια εξέλιξη, προς το παρόν δεν είναι πιθανή, μπορεί ίσως να συμβεί 

σε βάθος χρόνου, μετά το πέρας της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ το 2020, στην 

περίπτωση που καταργηθεί η λίστα διαρροής άνθρακα και μειωθεί, σταδιακά, πε-

ραιτέρω η δωρεάν διανομή δικαιωμάτων εκπομπών.  

 
Ερώτηση 25η: 
 
Έχετε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό των επόμενων ετών πιθανή αύξηση των τιμο-
λογίων του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των δικαιωμάτων εκπομπών που η ΔΕΗ 
είναι υποχρεωμένη να αγοράζει; 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Απάντησαν οι 35 από τους 36 ερωτώμενους και τα αποτελέσματα παρου-

σιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 7.22. Η ερώτηση αφορά το κόστος των έμμεσων 

εκπομπών και πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτροπαραγω-

γής ήδη αγοράζουν, σχεδόν, το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπών μέσω δημο-

πρασιών. Σχετικά λίγα δωρεάν δικαιώματα πρόκειται να λάβει η ΔΕΗ μέχρι το 

2020. Ίσως εξαιτίας αυτού, ένα ποσοστό 40% απάντησε πως δεν αναμένει περαιτέ-

ρω αύξηση του έμμεσου κόστους εκπομπών. Όμως, η πιθανή αύξηση του έμμεσου 

ΝΑΙ 
88.6% 

ΟΧΙ 
11.4% 
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κόστους εκπομπών, πιθανότατα θα προκύψει από την αύξηση της τιμής των δικαι-

ωμάτων εκπομπών. Η τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών είναι 7-8 ευρώ 

αλλά είναι πολύ πιθανό να φτάσει τα 20-30 ευρώ κατά το 2020.  

 

 
Σχήμα 7.22. Έχετε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό των επόμενων ετών πιθανή αύξηση 
των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των δικαιωμάτων εκπομπών που η 
ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει; 
 
 
Ερώτηση 26η: 
 
Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις σας για την ανάπτυξη της επιχεί-
ρησης, ποια ποσότητα εκπομπών CO2 θα πραγματοποιεί η επιχείρηση το έτος 
2020; 
 

Απάντησαν με αριθμό τόνων CO2, οι 24 από τις 36 ερωτώμενους, μερικοί 

απάντησαν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη ή ότι δεν είναι δημοσιεύσιμο, ενώ αρκετοί 

δεν απάντησαν. Στον παρακάτω Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται οι εκπομπές του έτους 

2013 και η πρόβλεψη των ερωτώμενων για τις εκπομπές του 2020. Σε πολλές περι-

πτώσεις φαίνεται η αισιοδοξία ή η επιθυμία των ερωτώμενων να έχουν αυξημένη 

παραγωγή η οποία συνδέεται με αυξημένες εκπομπές, όσες είχαν πριν την οικονο-

μική κρίση. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά διορθώθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν 

επί 1000 καθώς ήταν φανερό ότι οι ερωτώμενοι αναφερόταν σε χιλιάδες τόνους 

CO2. 

ΝΑΙ 
60% 

ΟΧΙ 
40% 
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Πίνακας 7.2. Πρόβλεψη των ερωτώμενων για τις εκπομπές του 2020. 

Εκπομπές 2013 
Πρόβλεψη 

2020 Μεταβολή % 

9557 9500 -0.6 

84133 100000 15.9 

12466 80000 84.4 

213265 250000 14.7 

0 10000 100.0 

6084 7000 13.1 

2340237 2340237 0.0 

546 5000 89.1 

19223 26000 26.1 

5368 2000 -168.4 

5369 6000 10.5 

1165202 1300000 10.4 

42379 50000 15.2 

2,741 15000 81.7 

5247 10000 47.5 

0 3500 100.0 

3546 10000 64.5 

7213 50000 85.6 

27166 31000 12.4 

65395 100000 34.6 

452 2500 81.9 

47444 50000 5.1 

1967681 2000000 1.6 

10984 10000 -9.8 

 
 
Ερώτηση 27η: 
 
Θεωρείτε ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρή-
σεις του κλάδου σας θα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τις 
ομοειδείς επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αν ναι, παρακαλώ εξηγήστε 
τους λόγους αυτούς 
 

Απάντησαν 16 από τους 36 ερωτώμενους. Οι αναλυτικές απαντήσεις παρα-

τίθενται στο Παράρτημα 2. Γενικά οι απόψεις των ερωτώμενων μπορούν να συνο-

ψιστούν στο ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις χρήζουν ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση 

με ομοειδείς Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω: 

 Του κινδύνου διαρροής άνθρακα (μεγάλη ένταση ανταγωνισμού με χώρες μη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων 

εκπομπών), (σε 8 απαντήσεις) 
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 Του υψηλού κόστους έμμεσων εκπομπών σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώ-

ρες εξαιτίας της μεγάλης χρήσης λιγνίτη στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (σε 3 

απαντήσεις) 

 Του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (σε 3 απαντήσεις) 

 Του υψηλού κόστους φυσικού αερίου σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

και η μη πρόσβαση πολλών επιχειρήσεων στο δίκτυο φυσικού αερίου (σε 3 

απαντήσεις) 

 Της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Ελληνική οικονομία (σε 2 απαντή-

σεις) 

 Των υψηλών φόρων που επιβάλλονται από το κράτος (σε 1 απάντηση) 

 Της διαφορετικής τεχνολογίας των Ελληνικών επιχειρήσεων (σε 1 απάντηση)  

 Της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων (σε 1 απάντη-

ση) 

Πολλοί ερωτώμενοι επικεντρώθηκαν στην γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η 

οποία όντας στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μεγάλη ένταση αντα-

γωνισμού με χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία.  

Αξίζει να σημειωθεί η θέση της εταιρείας Τιτάν που υποστηρίζει ότι ενώ το-

μέας της τσιμεντοβιομηχανίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, καλύπτει τις απαιτήσεις ώστε να ενταχθεί στα μέτρα αντιστάθμισης 

του έμμεσου κόστους  (ένταση ανταγωνισμού 13 με όριο 10% και επιπλέον έμμεσο 

κόστος 8% επί της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας με όριο το 5%), αλλά δεν συ-

μπεριλήφθηκε στο μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αντιστάθμιση των 

έμμεσων εκπομπών. Αυτό αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 5, όπου αναλύθηκε το κό-

στος αγοράς δικαιωμάτων για τις Ελληνικές εγκαταστάσεις του ομίλου Τιτάν.  

Επίσης, αρκετοί ερωτώμενοι αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος έμμεσων εκ-

πομπών λόγω της μεγάλης χρήσης λιγνίτη από την ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα το 

υψηλό κόστος ενέργειας, τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αε-

ρίου. 
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Τέλος, όπως είναι φυσικό, αναφέρθηκε και το επιχείρημα ότι η Ελλάδα βρί-

σκεται σε οικονομική κρίση και ως εκ τούτου οι Ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.  

Συμπερασματικά, από τις απαντήσεις του υποκεφαλαίου αυτού που αφορά 

ερωτήσεις σχετικές με τις προβλέψεις των ερωτώμενων, συνάγεται κατ’ αρχήν το 

συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 82.4% θεωρούν ότι στο μέλλον το ά-

μεσο κόστος εκπομπών θα αυξηθεί λόγω της αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων, 

ενώ οι περισσότερες (ποσοστό 60%) αναμένουν και αύξηση του κόστους των έμ-

μεσων εκπομπών. Επίσης, οι επιχειρήσεις σε μεγάλο ποσοστό (88.6%) θεωρούν ότι 

είναι πιθανό μετά το 2020 να αναγκάζονται να αγοράζουν από δημοπρασίες, το 

σύνολο των δικαιωμάτων που χρειάζονται.  

Στην συντριπτική πλειοψηφία τους (88.9%), οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η 

υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων καθιστά τις επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστι-

κές σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις εκτός της Ε.Ε. Ένα σχετικά μεγάλο ποσο-

στό (38.2%) των επιχειρήσεων θεωρεί πιθανό να μεταφέρουν μέρος της παραγω-

γής σε χώρες εκτός Ε.Ε. Πρόκειται κυρίως για μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, με 

εξαγωγικό προσανατολισμό και ξένους, κυρίως, ανταγωνιστές πολλές από τις ο-

ποίες διαθέτουν ήδη εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.  

Τέλος, οι επιχειρήσεις του δείγματος ανέφεραν μια σειρά από λόγους για 

τους οποίους θεωρούν ότι είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις αντίστοιχες 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι κυριότεροι των οποίων είναι ο κίνδυνος διαρροής άν-

θρακα (μεγάλη ένταση ανταγωνισμού με τρίτες χώρες), το υψηλό κόστος έμμεσων 

εκπομπών, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και η 

ύφεση που έχει πλήξει την Ελληνική οικονομία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η 

συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων στην τρίτη φάση του ΣΕΔΕ, όσον αφορά 

κυρίως την ανταγωνιστικότητά τους. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στα πρώτα 

τέσσερα Κεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά τα ιστορικά στοιχεία, η ανάλυση της 

λειτουργίας του ΣΕΔΕ και η κύρια βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις στην α-

νταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων από την συμμετοχή τους στο ΣΕΔΕ. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια εκτίμηση του κόστους αγοράς των δικαιωμάτων στο 

τέλος της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ για δύο μεγάλες επιχειρήσεις (Τιτάν, Μό-

τορ Όιλ), αντιπροσωπευτικές των τομέων τσιμέντου και διύλισης, οι οποίοι είναι οι 

τομείς που παράγουν τις περισσότερες εκπομπές στην Ελλάδα, αν εξαιρεθεί ο το-

μέας ηλεκτροπαραγωγής. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευ-

νας και στο Κεφάλαιο 7 τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε χρησιμο-

ποιώντας ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι ενταγ-

μένες στο ΣΕΔΕ και απαντήθηκε από 36 επιχειρήσεις.  

 Στα τέσσερα πρώτα Κεφάλαια παρουσιάζονται οι αποφάσεις του Πρωτο-

κόλλου του Κιότο και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις της Ε.Ε., τα χαρακτηριστικά ενός 

συστήματος ορίων-και-εμπορίου όπως το ΣΕΔΕ, οι μειώσεις εκπομπών κατά τις δύο 

πρώτες φάσεις του καθώς και οι προβλέψεις για τις μελλοντικές εκπομπές στο ΣΕ-

ΔΕ, τα χαρακτηριστικά της τρίτης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ, ο κίνδυνος διαρ-

ροής άνθρακα και τα μέτρα για την αντιμετώπισή του, οι επιπτώσεις του κόστους 

συμμετοχής στο ΣΕΔΕ στην Ελληνική οικονομία, καθώς και η εξέλιξη των εκπομπών 

των Ελληνικών επιχειρήσεων κατά τα τελευταία χρόνια. Τα κύρια στοιχεία από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι τα εξής: 
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 Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων  Εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) καθιερώ-

θηκε από την οδηγία 2003/87/ΕΚ και τέθηκε σε εφαρμογή στις 1/1/2005, με 

σκοπό να υπηρετήσει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέλαβε 

στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

 Το ΣΕΔΕ-ΕΕ είναι ένα σύστημα ορίων-και-εμπορίου (cap and trade), όπου 

τίθεται ένα όριο εκπομπών CO2 με την μορφή ποσότητας δικαιωμάτων εκ-

πομπών. Τα δικαιώματα είναι εμπορεύσιμα και όσες μονάδες  έχουν πε-

ρίσσεια μπορούν να πωλούν στις μονάδες που έχουν έλλειμμα.  

 Στην πρώτη φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ-ΕΕ (2005-2008) αναπτύχθηκε η α-

παραίτητη υποδομή και το 99% των δικαιωμάτων εκπομπών διανεμήθηκε 

δωρεάν στις μονάδες.   

 Κατά την δεύτερη φάση λειτουργίας (2008-2012) το 95% των δικαιωμάτων 

εκπομπών διανεμήθηκε δωρεάν και οι εκπομπές περιορίστηκαν κατά 6.5% 

σε σχέση με τις εκπομπές του 2005. 

 Κατά τις δύο πρώτες περιόδους του ΣΕΔΕ-ΕΕ, τα δωρεάν δικαιώματα κατα-

νεμήθηκαν με βάση τα ιστορικά επίπεδα εκπομπών από τις μονάδες. 

 Η δεύτερη περίοδος δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2013-2020) 

προβλέπει μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου το έτος 2020 

κατά 18% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης  1990. 

 Στα πλαίσια της δεύτερης περιόδου δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιό-

το, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για μείωση των εκπομπών το έτος 2020 

κατά 20% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης 1990. 

 Κατά την τρίτη φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ-ΕΕ, ο αριθμός των δωρεάν δι-

καιωμάτων θα μειώνεται κάθε έτος και το σύστημα θα βασίζεται περισσό-

τερο στις αγορές δικαιωμάτων μέσω δημοπρασιών. Έτσι κατά το 2020 μόνο 

το 45% των δικαιωμάτων θα διανέμονται δωρεάν, ενώ το υπόλοιπο θα α-

γοράζεται μέσω δημοπρασιών. 

 H κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις κατά την τρίτη 

περίοδο, βασίζεται σε εναρμονισμένους κανόνες κατανομής που βασίζονται 
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σε εγκαταστάσεις αναφοράς και σε ιστορικά επίπεδα παραγωγής κατά την 

περίοδο 2005-2008 ή την περίοδο 2009-2010. 

 Η πληθώρα δικαιωμάτων που διανεμήθηκε δωρεάν και η οικονομική κρίση 

κατά την οποία μειώθηκαν τα επίπεδα παραγωγής, και επομένως των εκ-

πομπών, είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η τιμή των δικαιωμάτων κα-

τά τις δύο πρώτες φάσεις λειτουργίας του ΣΕΔΕ-ΕΕ. 

 Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα αναφέρεται στον κίνδυνο μεταφοράς πόρων 

και παραγωγικών συντελεστών εκτός Ε.Ε., εξαιτίας της μείωσης της αντα-

γωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,  λόγω του υψηλού κόστους 

άμεσου και έμμεσου κόστους εκπομπών. 

 Η Ευρωπαϊκή ένωση αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο με ευνοϊκότερη μετα-

χείριση των επιχειρήσεων της λίστας διαρροής άνθρακας, δηλαδή των επι-

χειρήσεων που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 

 Σχεδόν όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, αν εξαιρεθεί ο τομέας ηλεκτροπα-

ραγωγής, εντάσσονται στην λίστα διαρροής άνθρακα και λαμβάνουν δω-

ρεάν ένα μεγάλο ποσοστό των δικαιωμάτων εκπομπών. 

 Οι εκπομπές των Ελληνικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά πολύ τα τελευ-

ταία χρόνια, λόγω της οικονομικής ύφεσης και μείωσης της παραγωγής. Οι 

τομείς που είχαν σχέση με τις κατασκευές εμφάνισαν τις μεγαλύτερες μει-

ώσεις εκπομπών. 

 Κατά το έτος 2013, ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής ευθυνόταν  για το 75% των 

εκπομπών ενώ μεγάλο μερίδιο εκπομπών είχαν ο τομέας τσιμέντων 9.9% 

και ο τομέας διυλιστηρίων με 9.2%. 

 Ως μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με διαρροή άνθρα-

κα λόγω υψηλών έμμεσων εκπομπών, προβλέφθηκε από ΚΥΑ του Υπ. Περιβ 

άλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών με 

το 20% των εσόδων του ΛΑΓΗΕ από δημοπρασίες δικαιωμάτων.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας (Κεφάλαιο 5) έγινε μια προσπάθεια εκτί-

μησης του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών για δύο επιχειρήσεις που α-

ντιπροσωπεύουν τους δύο τομείς με τις περισσότερες εκπομπές (εξαιρουμένης της 
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ηλεκτροπαραγωγής). Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε το κόστος αγοράς των δικαιωμά-

των κατά το έτος 2020 για τις Ελληνικές εγκαταστάσεις του ομίλου Τιτάν και για 

την Μότορ Όιλ-Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Ο υπολογισμός έγινε στη βάση δύο σε-

ναρίων, ένα με χαμηλή τιμή δικαιωμάτων (7 ευρώ/τόνο, σενάριο 1) και ένα με ψη-

λότερη τιμή (25 ευρώ/τόνο, σενάριο 2) η οποία θεωρείται πολύ πιθανή. Επίσης, σε 

ένα τρίτο σενάριο υπολογίστηκε το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για τις δύο εται-

ρείες κατά το έτος 2021, στην περίπτωση που κατά το τέλος της 3ης φάσης λειτουρ-

γίας του ΣΕΔΕ, οι τομείς του τσιμέντου και της διύλισης εξαιρεθούν από την λίστα 

διαρροής άνθρακα. Για τον υπολογισμό του κόστους σύμφωνα με το 3ο σενάριο 

θεωρήθηκε μια τιμή δικαιωμάτων 15 ευρώ/τόνο. Ο κύκλος εργασιών των επιχει-

ρήσεων τα έτη 2020, 2021 θεωρήθηκε ότι είναι ο ίδιος με αυτόν του έτους 2014 και 

τα κέρδη EBITDA θεωρήθηκαν ίσα με το μέσο όρο των ετών 2011-2014. Από την 

ανάλυση αυτή προέκυψε: 

 Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για τις Ελληνικές εγκαταστάσεις του ομίλου 

Τιτάν είναι ένα σημαντικό ποσό. Ακόμα και στο πιο ευνοϊκό σενάριο 1,  α-

νέρχεται σε περισσότερα από 1 εκατομμύρια ευρώ ενώ στο σενάριο 2 ξε-

περνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ και στο τρίτο σενάριο ξεπερνά τα 35 εκα-

τομμύρια ευρώ.  

 Τα ποσό του κόστους που υπολογίστηκε αντιστοιχεί σε ποσοστό 0.4% του 

κύκλου εργασιών και 3.8% των κερδών ΕΒΙΤDA του Τομέα Ελλάδας και Δ. 

Ευρώπης του ομίλου, αν η τιμή των δικαιωμάτων παραμείνει μέχρι το 2020 

στα σημερινά χαμηλά επίπεδα των 7 ευρώ/τόνο.  

 Στην περίπτωση της υψηλής τιμής δικαιωμάτων (25 ευρώ/τόνο) το κόστος 

αγοράς των δικαιωμάτων αποτελεί 1.4% του κύκλου εργασιών και 13.5% 

των κερδών ΕΒΙΤDA του Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης. 

 Στην περίπτωση που ο τομέας τσιμέντου εξαιρεθεί από την λίστα διαρροής 

άνθρακα με το τέλος της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ, τότε το κόστος 

αγοράς δικαιωμάτων για το έτος 2021 θα αποτελεί το  12.3% του κύκλου 

εργασιών και 117.8% των κερδών EBITDA του Τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώ-

πης του ομίλου. 
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 Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για την Μότορ Όιλ Α.Ε. είναι μεγαλύτερο, 

σε απόλυτους αριθμούς, από αυτό του ομίλου Τιτάν και αντιστοιχεί σε 3.8 

εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το σενάριο 1, 13.4 εκατομμύρια ευρώ 

σύμφωνα με το σενάριο 2 και 20.7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το σε-

νάριο 3.  

 Το ποσό του κόστους που υπολογίστηκε αντιστοιχεί στο 0.05% του κύκλου 

εργασιών και 2.1% των κερδών ΕΒΙΤDA της μητρικής εταιρείας του ομίλου 

Μότορ Όιλ, αν η τιμή των δικαιωμάτων παραμείνει μέχρι το 2020 στα ση-

μερινά χαμηλά επίπεδα των 7 ευρώ/τόνο. 

 Στην περίπτωση της υψηλής τιμής δικαιωμάτων (25 ευρώ/τόνο) το κόστος 

αγοράς των δικαιωμάτων αποτελεί 0.2% του κύκλου εργασιών και 7.5% των 

κερδών ΕΒΙΤDA της μητρικής εταιρείας.  

 Στην περίπτωση που ο τομέας διύλισης εξαιρεθεί από την λίστα διαρροής 

άνθρακα με το τέλος της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ, τότε το κόστος 

αγοράς δικαιωμάτων για το έτος 2021 θα αποτελεί το  0.3% του κύκλου ερ-

γασιών και  το 11.6% των κερδών EBITDA της μητρικής εταιρείας του ομίλου 

Μότορ Όιλ. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται η μεθοδολογία της έρευνας 

(Κεφάλαιο 6) και τα αποτελέσματα της έρευνας (Κεφάλαιο 7) που διενεργήθηκε, 

με σκοπό να αποτυπωθεί η άποψη των επιχειρήσεων για το ΣΕΔΕ και τις επιπτώ-

σεις που έχει ή θα έχει, μελλοντικά, στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα διενερ-

γήθηκε με ερωτηματολόγιο που ήταν αναρτημένο σε ιστοσελίδα και o σύνδεσμος 

της ιστοσελίδας στάλθηκε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διαχειριστών των μο-

νάδων. Από τις 106 επιχειρήσεις, απάντησαν οι 36 (ποσοστό 34%). Οι επιχειρήσεις 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν από όλο το φάσμα των μεγεθών. Κατά 33.3% 

ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, κατά 36.1% μεσαίες επιχειρήσεις και 30.5% μικρές ή 

πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι 

των επιχειρήσεων: 

 Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αυξημένο εξαγωγικό 

προσανατολισμό, έχουν ανταγωνιστές, κυρίως, Ελληνικές επιχειρήσεις (πο-
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σοστό 54.5% των ερωτώμενων) αλλά και ξένες επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (ποσοστό 33.3%). 

 Ένα σημαντικό ποσοστό (27.8%) των επιχειρήσεων που απάντησαν, έχει 

παραγωγικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Αυτές είναι επιχειρήσεις που 

έχουν σαφές εξαγωγικό χαρακτήρα και έχουν ανταγωνιστές κυρίως από το 

εξωτερικό. Από τις 10 επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, 

οι 6 έχουν εγκαταστάσεις εντός και εκτός Ε.Ε., ενώ 3 έχουν εγκαταστάσεις 

μόνο στην Ε.Ε. 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις (ποσοστό 57.1%) δεν έχουν μέχρι σήμερα α-

γοράσει δικαιώματα εκπομπών από δημοπρασίες, καθώς στα πρώτα έτη 

της 3ης φάσης λειτουργίας του ΣΕΔΕ ο αριθμός των δωρεάν δικαιωμάτων εί-

ναι μεγαλύτερος από τις εκπομπές των εγκαταστάσεων. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρούν ότι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων έ-

χει ή θα έχει, μελλοντικά, αρνητική επίδραση στα μερίδια των επιχειρήσεων 

στις αγορές που δραστηριοποιούνται (ποσοστό 82.6%).  

 Σε ερώτηση σχετικά με την ποσότητα εκπομπών σε σχέση με άλλες ομοει-

δείς επιχειρήσεις, οι περισσότερες θεωρούν ότι έχουν ίδιο επίπεδο εκπο-

μπών με άλλες εγχώριες επιχειρήσεις (ποσοστό 59.4%), έχουν ίδιο επίπεδο 

εκπομπών με άλλες ξένες επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστό 

53.1%) και λιγότερες εκπομπές από επιχειρήσεις χωρών εκτός της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (ποσοστό 71%) 

 Το μέτρο που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής για την ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από υψηλές έμμε-

σες εκπομπές αφορά στο 32.4% των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έ-

ρευνα. Κατά 42.9% οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι το μέτρο είναι σωστό, 

ενώ 34.3% απάντησαν ότι δεν γνώριζαν το μέτρο (οι επιχειρήσεις αυτές δεν 

ήταν επιλέξιμες για ενίσχυση). 

 Σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις για να μειώσουν τις 

εκπομπές τους, η πλειοψηφία απάντησε ότι έχει κάνει αγορά εξοπλισμού 

για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας παραγωγής (πο-
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σοστό 60%) ή έχει κάνει αλλαγές στο χρησιμοποιούμενο μίγμα καυσίμου 

(ποσοστό 54.3%). 

 Στην συντριπτική τους πλειοψηφία (ποσοστό 82.4%) οι επιχειρήσεις θεω-

ρούν ότι στο μέλλον οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών μπορεί να είναι μεγα-

λύτερες από τις τρέχουσες και ότι μπορεί να υποχρεωθούν να αγοράζουν 

από δημοπρασίες το σύνολο των δικαιωμάτων που θα χρειάζονται (ποσο-

στό 88.6%) ενώ κατά 60% θεωρούν ότι μπορεί να αυξηθεί το κόστος του η-

λεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της υποχρέωσης της ΔΕΗ να αγοράζει δικαιώ-

ματα εκπομπών. 

 Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (ποσοστό 88.9%) θεωρεί ότι, 

εξαιτίας της υποχρέωσης αγοράς δικαιωμάτων, οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.  

 Κατά 38.2% οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η υποχρέωση αγοράς δικαιωμά-

των μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον της διοίκησης της επιχείρησης στο να 

μεταφέρει μέρος της παραγωγής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχε-

τικά με την ταυτότητα των επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά σε αυτήν 

την ερώτηση, πρόκειται για επιχειρήσεις που οι κλάδοι που δραστηριοποι-

ούνται έχουν πληγεί κατά πολύ από την κατάρρευση του κατασκευαστικού 

κλάδου, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και πολλές από αυτές έχουν ήδη 

εγκαταστάσεις παραγωγής στο εξωτερικό.  

 Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε 

μειονεκτική θέση σε σχέση με τις ομοειδείς Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν ευνοϊκά από το ΣΕΔΕ, οι επιχειρήσεις ανέφε-

ραν, κυρίως, το μεγάλο κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω της μεγάλης έντα-

σης ανταγωνισμού με χώρες εκτός Ε.Ε., το μεγάλο κόστος έμμεσων εκπο-

μπών λόγω του λιγνίτη που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, το με-

γάλο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε σχέση με άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την ύφεση που έχει πλήξει την Ελληνική οι-

κονομία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο ήταν το παρακάτω: 

1η ΣΕΛΙΔΑ 
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2η ΣΕΛΙΔΑ (εμφανίζεται αν η απάντηση στην τελευταία ερώτηση της προηγούμενης σελί-
δας είναι ΝΑΙ) 
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3η ΣΕΛΙΔΑ 
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4Η ΣΕΛΙΔΑ (εμφανίζεται αν η απάντηση στην τελευταία ερώτηση της προηγούμενης σελί-
δας είναι ΟΧΙ) 
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5η ΣΕΛΙΔΑ 
 

 

 
 
 
 
 



126 
 

6Η ΣΕΛΙΔΑ 
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7Η ΣΕΛΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 -  Τα αποτελέσματα της έρευνας  
 
Απαντήσεις στην 1η ερώτηση 
 

Διευθυντής περιβάλλοντος ομίλου 

Υπεύθυνη Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

Δ/ντης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Τεχνικό Τμήμα 

Δ. Σύμβουλος 

HSE Manager 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Θεμάτων και Συστημάτων Διαχείρισης 

Υπεύθυνη Περιβάλλοντος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Διευθυντής Περιβάλλοντος 

Διευθυντής Υγείας Ασφάλειας Περιβάλλοντος & Συνεχούς Προόδου 

Group Financial Controller 

Δ/ντης 

QA/Customer Service/Environment/Logistics Mgr 

ΥΠΕΥΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

R&D 

Τεχνικος Υπευθυνος 

Διευθυνση Περιβαλλοντος 

OPERATIONS 

Νόμιμος εκπρόσωπος 

HSE MANAGER 

Production Mgr 

R&D / Qa Manager 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προϊστάμενος Γραφείου μελετών & έργων τηλεθέρμανσης 

Διευθυντής εργοστασίου 

Τεχνικος υπευθυνος 
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Απαντήσεις στην 2η ερώτηση 
 
Η επιχείρηση έχει προσωπικό ως: 
 

ως 10 εργαζομένους 3 8.3% 

10-50 εργαζομένους 8 22.2% 

50-250 εργαζομένους 13 36.1% 

250-1000 εργαζομένους 8 22.2% 

περισσότερους απο 1000 εργαζομένους 4 11.1% 

 
Απαντήσεις στην 3η ερώτηση 
 
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι 
 

ως 2 εκατομμύρια ευρώ 9 25% 

2-10 εκατομμύρια ευρώ 2 5.6% 

10-50 εκατομμύρια ευρώ 13 36.1% 

περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ 12 33.3% 

 
Απαντήσεις στην 4η ερώτηση 
 

Α 10 27.8% 

Α και Β 1 2.8% 

Β 18 50.0% 

Β και Γ 6 16.7% 

Γ 1 2.8% 

 
Α: Στέλεχος με αποκλειστικά καθήκοντα στον τομέα του περιβάλλοντος 
Β: Στέλεχος με άλλα κύρια καθήκοντα 
Γ: Εξωτερικό γραφείο συμβούλων 
 
Απαντήσεις στην 5η ερώτηση 
 

μόνο στο εσωτερικό: 1 7 19.40% 
2 10 27.80% 
3 11 30.60% 
4 6 16.70% 

μόνο στο εξωτερικό: 5 2 5.60% 
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Απαντήσεις στην 6η ερώτηση 

 Ελληνικές 18 54.50% 

Ξένες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 11 33.30% 

Ξένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 12.10% 
 

  
Απαντήσεις στην 7η ερώτηση 
 

Ναι 10 27.80% 

Όχι 26 72.20% 

 
Απαντήσεις στην 8η ερώτηση 
 

Εντός Ε.Ε. 3 30% 

Εκτός Ε.Ε. 1 10% 

Εντός και εκτός Ε.Ε. 6 60% 

 
Απαντήσεις στην 9η ερώτηση 
 

Ναι 15 42.90% 

Όχι 20 57.10% 

 
 
Απαντήσεις στην 10η ερώτηση 
 

   Ναι 14 43.8% 

   Όχι 18 56.3% 

 
Απαντήσεις στην 11η ερώτηση 
 

Ναι 15 71.4% 

Όχι 6 28.6% 

 
Απαντήσεις στην 12η ερώτηση 
 

Περισσότερες 1 3.1% 

Το ίδιο 19 59.4% 

Λιγότερες 12 37.5% 
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Απαντήσεις στην 13η ερώτηση 
 

Περισσότερες 8 25% 

Το ίδιο 17 53.1% 

Λιγότερες 7 21.9% 

 
Απαντήσεις στην 14η ερώτηση  
 

Περισσότερες 2 6.5% 

Το ίδιο 7 22.6% 

Λιγότερες 22 71% 

   

 Απαντήσεις στην 15η ερώτηση 
  

Ναι 11 32.4% 

Όχι 11 32.4% 

Δεν γνωρίζω 12 35.3% 

   

Απαντήσεις στην 16η ερώτηση 
 

Σωστό 15 42.9% 

Στην σωστή κατεύθυνση αλλά μικρής επίπτωσης 5 14.3% 

Εφαρμόστηκε με λάθος τρόπο 3 8.6% 

Δεν γνωρίζω το μέτρο 12 34.3% 

 
Απαντήσεις στην 17η ερώτηση 
 
(α) αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας 20 57.1% 

(β) αλλαγή του χρησιμοποιούμενου μίγματος καυσίμου  
π.χ. με τη χρήση βιομάζας ή φυσικού αερίου 

19 54.3% 

(γ) αλλαγές στη σύσταση του προϊόντος 
 ώστε να απαιτείται λιγότερη κατανάλωση ενέργειας 

6 17.1% 

(δ) αλλαγές σε τεχνικές παραγωγής (π.χ. αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας  
για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια που αντικαθιστά θερμική ενέργεια  
που θα έπρεπε να παράγεται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων) 

7 20% 

(ε) τίποτα από τα παραπάνω 4 11.4% 

Άλλο 2 5.7% 

Οι απαντήσεις στην κατηγορία «Άλλο» ήταν: 

- Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας 

- Εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
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Απαντήσεις στην 18η ερώτηση 

- 1.Επιλογή πρώτης ύλης με λιγότερο CaCo3 μολονότι κοστίζει περισσότερο 2.Η φθηνότε-

ρη Ηλεκτρική Ενέργεια είναι παραμύθι 3.Θα επιλέγαμε και Φυσικό Αέριο αλλά είναι πολύ 

ακριβό σε σχέση με το όφελος που πιθανόν να είχαμε 

- ωράριο λειτουργίας σε ώρες με φθηνότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. νυχτερινές 

ώρες) 

- Χρήση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας 

- Βραδινό ωράριο 

 
Απαντήσεις στην 19η ερώτηση 
 
(α) αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας 15 50% 

(β) αλλαγή του χρησιμοποιούμενου μίγματος καυσίμου  
π.χ. με τη χρήση βιομάζας ή φυσικού αερίου 

16 53.30% 

(γ) αλλαγές στη σύσταση του προϊόντος 
 ώστε να απαιτείται λιγότερη κατανάλωση ενέργειας 

5 16.70% 

(δ) αλλαγές σε τεχνικές παραγωγής (π.χ. αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας  
για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια που αντικαθιστά θερμική ενέργεια  
που θα έπρεπε να παράγεται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων) 

1 3.30% 

(ε) τίποτα από τα παραπάνω 4 13.30% 

Άλλο 1 3.30% 

Η μία απάντηση στην κατηγορία «Άλλο» δεν προσδιορίστηκε περιγραφικά. 

 
Απαντήσεις στην 20η ερώτηση 
 
- ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΤΑΝ Η ΔΕΠΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΦΕ-
ΡΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
 

Απαντήσεις στην 21η ερώτηση 
 

Ναι 28 82.40% 

Όχι 6 17.60% 

 
Απαντήσεις στην 22η ερώτηση 
 

Ναι 13 38.20% 

Όχι 21 61.80% 

 
Απαντήσεις στην 23η ερώτηση 

Ναι 32 88.90% 

Όχι 4 11.10% 
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Απαντήσεις στην 24η ερώτηση 
 
 
 

 
 

Απαντήσεις στην 25η ερώτηση 
 
  
  
 
 
Απαντήσεις στην 26η ερώτηση 
 

1.300.000 (μόνο οι άμεσες εκπομπές, υπάρχουν και οι έμμεσες λόγω ηλεκτρικής ενέργειας) 

10.000 Τον 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗΣ 

26000 

10000 

6000 

15.000 

100 

Δεν είναι δημοσιεύσιμο 

10.000 tCO2/έτος περίπου 

31000 

50.000 

2000 

9.000 - 10.000 

Αναπτυξη στην Ελλαδα? Οσο και σημερα... 

2500 

80 

50000 

3500 

7000 

250 

100.000 

5000 

2.000.000 

Ναι 31 88.60% 

Όχι 4 11.40% 

Ναι 21 60% 

Όχι 14 40% 
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Απαντήσεις στην 27η ερώτηση 

- ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

- Όλες οι βιομηχανίες της χώρας θα έπρεπε να μην είχαν ενταχθεί ποτέ στο σχέδιο μείωσης 

εκπομπών ρύπων CO2, λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας τους. 

- ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΥΝΟΙΚΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ CARBON LEAKAGE 

- Στην παράγραφο 6 του Άρθρου 10a της Οδηγίας 2009/29/ΕΕ, προβλέπεται η λήψη αντι-

σταθμιστικών μέτρων (state-aid compensation) για την επιβάρυνση της τιμής της ηλεκτρικής 

ενέργειας λόγω της εφαρμογής του EU-ETS, από τα κράτη μέλη και για τους κλάδους που 

είναι εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο «διαρροής άνθρακα». Στις πρόσφατα δημοσιευμένες 

κατευθυντήριες οδηγίες η τσιμεντοβιομηχανία δεν κατετάχθη στους κλάδους που δικαιούνται 

αντιστάθμιση σε αντίθεση με άλλους κλάδους όπως της χαλυβουργίας, του αλουμινίου, του 

χαλκού, των χημικών, των λιπασμάτων, των μολύβδου, ψευδάργυρου, κασσίτερου και του 

χάρτου. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. δεν ελήφθη υπόψη η γεωγραφική διαφοροποί-

ηση των χωρών. Έτσι και ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η τσιμεντοβιομηχανία δεν πληροί τα 

κριτήρια, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία τα υπερκαλύπτει (Trade intensity: 13 με όριο 10% 

και Electricity cost from CO2: 8 με όριο 5% του GVA) και γι'αυτό θα έπρεπε να λαμβάνει α-

ντισταθμιστικά μέτρα (state-aid compensation) για την επιβάρυνση της τιμής της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που κινδυνεύει περισσότερο από το φαι-

νόμενο του carbon leakage άρα και τις εισαγωγές τσιμέντου και κλίνκερ από χώρες εκτός 

Ε.Ε. που δεν συμμετέχουν στο EU-ETS όπως η Τουρκία και γι'αυτό είναι επιτακτική η ανά-

γκη ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας να διατηρηθεί στη λίστα του carbon leakage και για 

την περίοδο μετά το 2020. Διαφορετικά, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να υποβαθμιστεί ακό-

μη περισσότερο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας και να χαθεί η ελ-

ληνική παραγωγή όσο και οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας. 

- ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

- Ευνοϊκή μεταχείριση δεν θέλουμε, αυτό που ζητάμε είναι να μην υπάρχει επιπλέον επιβά-

ρυνση σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας: - εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν επιβαρύνονται με το 

κόστος εκπομπών στις άμεσες και στις έμμεσες εκπομπές ενώ - εντός ΕΕ οι οποίο δεν επι-

βαρύνονται με το ίδιο κόστος εκπομπών στις έμμεσες εκπομπές λόγω του μεγάλου αποτυ-

πώματος άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας 

- 1. διαφορετική τεχνολογία, 2. η θέση μας στα σύνορα της Ευρώπης, 3. ο λιγνίτης είναι το 

λιγότερο θερμογόνο καύσιμο με τις περισσότερες εκπομπές. 

- Απαιτείται γιατί ήδη οι ελληνικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υψηλό κόστος Φυσικού Αε-

ρίου και Ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της χώρας και περαιτέρω ε-

πιβάρυνση με κόστος διοξειδίου του άνθρακα θα αύξανε σημαντικά το ενεργειακό κόστος. 

- Ναι καθώς ήδη η επιβολή διαφόρων δασμών και φόρων κυρίως επί των α' υλών και της 

ενέργειας αυξάνουν σημαντικά το κόστος των προϊόντων. 

- Ας δημιουργήσει το ελληνικό κράτος ένα μη εχθρικό κλίμα -τουλάχιστον- για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και δεν χρειάζεται ευνοϊκότερη μεταχείριση. 
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- Η ιδιομορφία προκύπτει από τον κύριο πάροχο θερμικής ενέργειας (ΔΕΗ ΑΕ) (λιγντικές 

συμπαραγωγικές μονάδες) ενώ για την κάλυψη του φορτίου αιχμής χρησιμοποιείται το λεβη-

τοστάσιο αιχμής / εφεδρείας σε ποσοστό ~ 2% επί της συνολικής παραγόμενης ενέργειας 

- Ο βασικός λόγος είναι ότι συνορεύουμε με χώρες εκτός Ένωσης και εκτός εμπορίας και 

έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη πίεση ειδικά από Τουρκία 

- Μη πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου. - Μοναδική φυσική πρώτη ύλη με μεγαλύτερη 

απαίτηση θερμικής ενέργειας για την μεταποίηση της. 

- Η ΚΑΤΆΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

- Οι ελληνικές ομοειδείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από αντίστοιχες 

επιχειρήσεις της γειτονικής Τουρκίας ακόμη και σήμερα που τα δικαιώματα εκπομπών είναι 

δωρεάν. Μετά το 2020 που οι μονάδες παραγωγής ασβέστη στην Ελλάδα θα υποχρεωθούν 

να αγοράζουν τα δικαιώματα η τιμή του ασβέστη πιθανότατα θα γίνει μη ανταγωνιστική σε 

σχέση με τον ασβέστη από Τουρκία λόγω της εύκολης μεταφοράς του στην Ελλάδα. 

- Οι Γεωργικές βιομηχανίες είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες και οι κύριοι ανταγωνιστές τους 

είναι σε χώρες εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών . 

 


