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Σύνοψη 
 

Το Σύςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), γνωςτό και ωσ το ευρωπαώκό 

χρηματιςτόριο ρύπων, αποτελεύ τη ναυαρχύδα τησ κλιματικόσ πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ (ΕΕ). Θεςπύςτηκε το 2005 και αποτελεύ την πρώτη και μεγαλύτερη αγορϊ ϊνθρακα 

παγκοςμύωσ. Μετϋχουν ςε αυτό όλεσ οι χώρεσ τησ ΕΕ, η Ιςλανδύα, το Λιχτενςτϊιν και η 

Νορβηγύα και ςόμερα καλύπτει περύπου το 40% των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου (ΑΘ) 

τησ ΕΕ από περύπου 11.000 εγκαταςτϊςεισ των τομϋων παραγωγόσ ηλεκτριςμού και 

θερμότητασ, ενεργοβόρων βιομηχανιών και αεροπορικών μεταφορών. 

 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ΣΕΔΕ εύναι η μεύωςη των εκπομπών ΑΘ ςτουσ τομεύσ που περιλαμβϊνει 

με ϋναν οικονομικϊ αποδοτικό τρόπο. Το ΣΕΔΕ ϋχει εξελιχθεύ από το 2005 που θεςπύςτηκε 

ώςτε να εξυπηρετεύ τουσ κλιματικούσ ςτόχουσ τησ ΕΕ. Προκειμϋνου να εναρμονιςτεύ με τον νϋο 

κλιματικό ςτόχο τησ ΕΕ-27 για μεύωςη κατϊ τουλϊχιςτον 55% των καθαρών εκπομπών ΑΘ 

μϋχρι το 2030 ςε ςχϋςη με τα επύπεδα του 1990, η οδηγύα που διϋπει τη λειτουργύα του ΣΕΔΕ 

πρόκειται να αναθεωρηθεύ εκ νϋου ςτο πλαύςιο του νομοθετικού πακϋτου “fit for 55”. Η αρχικό 

πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ αναμϋνεται να παρουςιαςτεύ ςτισ 14 Ιουλύου 2021.  

 

Καθώσ η κατανόηςη τησ ωσ τώρα πορεύασ αποτελεύ ϋναν καλό οδηγό για τη χϊραξη τησ ςωςτόσ 

κλιματικόσ πολιτικόσ για το μϋλλον, ςτην παρούςα ϋκθεςη αναλύονται τα αποτελϋςματα του 

ΣΕΔΕ ωσ προσ τισ μειώςεισ των ΑΘ που επιτεύχθηκαν ανϊ τομϋα τόςο για το ςύνολο των 

χωρών τησ ΕΕ (ΕΕ-27), όςο και για την Ελλϊδα. 

 

Η μελϋτη ϋγινε με βϊςη τα τελευταύα επύςημα δεδομϋνα για τισ εκπομπϋσ ΑΘ (2020) από την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό. Έχει ωσ ςτόχο να εξετϊςει την αποτελεςματικότητα αυτού του 

οικονομικού εργαλεύου, ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τησ ΕΕ για μεύωςη των εκπομπών ΑΘ, αλλϊ και 

γενικότερα να αποτυπώςει τισ τϊςεισ ςτουσ τομεύσ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ και παραγωγόσ 

θερμότητασ, τησ ενεργοβόρου βιομηχανύασ και των αερομεταφορών που περιλαμβϊνει. 

 

Συνολικϊ από το 2005 μϋχρι το 2020, οι εκπομπϋσ του ΣΕΔΕ ςτην ΕΕ μειώθηκαν κατϊ 

42,3%, μια ςημαντικό μεύωςη ςτην οπούα οι υψηλϋσ τιμϋσ των δικαιωμϊτων CO2, ιδύωσ 

τα τελευταύα δύο χρόνια λόγω του μηχανιςμού του ΣΕΔΕ, ςυνϋβαλαν καθοριςτικϊ. Η 

μεύωςη ςτουσ τομεύσ του ΣΕΔΕ ωσ το 2020 εύναι πρακτικϊ ύςη με τον ςτόχο που εύχε τεθεύ για 

το ΣΕΔΕ για το 2030 (43% ςε ςύγκριςη με το 2005), αναδεικνύοντασ αφενόσ τη μειωμϋνη 

φιλοδοξύα που επεδεύκνυε η Ευρωπαώκό Ένωςη μερικϊ χρόνια πριν και αφετϋρου τισ 

δυνατότητεσ που παρϋχει το ΣΕΔΕ για την επύτευξη των κλιματικών τησ ςτόχων. 

  

Αναλύοντασ τισ εκπομπϋσ ανϊ τομϋα γύνεται ξεκϊθαρο ότι βαςικϊ υπεύθυνη για τη ςυνολικό 

μεύωςη όταν η μεγϊλη πτώςη ςτισ εκπομπϋσ του τομϋα ηλεκτροπαραγωγόσ και παραγωγόσ 

θερμότητασ (-42,7%, 2005-2020). Αντύθετα οι εκπομπϋσ του τομϋα τησ ενεργοβόρου 

βιομηχανύασ παρϋμειναν ςε ςχετικϊ ςταθερϊ επύπεδα με εξαύρεςη το 2020, κατϊ το οπούο οι 

εκπομπϋσ τησ βιομηχανύασ ςυρρικνώθηκαν κατϊ 9,5%. Αυτό η τϊςη, βϋβαια, μπορεύ να 

ςυςχετιςτεύ με την πανδημύα και γι’ αυτόν το λόγο οι εκπομπϋσ αναμϋνεται να ανακϊμψουν. 

Όπωσ και ςτην περύπτωςη τησ βιομηχανύασ, ςημαντικό πτώςη παρατηρόθηκε και ςτισ 

αερομεταφορϋσ (-65,6% μεταξύ 2019-2020) λόγω τησ πανδημύασ. Ωςτόςο, οι αερομεταφορϋσ 

ϋχουν πολύ μικρό μερύδιο των ςυνολικών εκπομπών ΣΕΔΕ. 
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Η Ελλϊδα ςτο ύδιο διϊςτημα κατϊφερε και μεύωςε τισ ςυνολικϋσ εκπομπϋσ των τομϋων 

που εντϊςςονται ςτο ΣΕΔΕ κατϊ 56,3% (από 73,7 εκατ. τόνουσ ςε 32,2 εκατ. τόνουσ το 

2020), πετυχαύνοντασ την 3η καλύτερη επύδοςη ςτην ΕΕ. Και ςτην Ελλϊδα η μεύωςη ςτισ 

ςυνολικϋσ εκπομπϋσ του ΣΕΔΕ επιτεύχθηκε πρωτύςτωσ από την πτώςη ςτισ εκπομπϋσ του 

τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ και κυρύωσ κατϊ την 3η φϊςη του ΣΕΔΕ (-

60,3%, μεταξύ 2013-2020). Πιο ςυγκεκριμϋνα, η μεύωςη των εκπομπών του ςυγκεκριμϋνου 

τομϋα οφεύλεται κατϊ κύριο λόγο ςτον δραςτικό περιοριςμό τησ λιγνιτικόσ δραςτηριότητασ, 

ειδικϊ μετϊ το 2018, ςτην οπούα ςημαντικό ρόλο εύχε η μεγϊλη αύξηςη του κόςτουσ 

λειτουργύασ των λιγνιτικών ςταθμών, λόγω των υψηλών τιμών δικαιωμϊτων εκπομπών ςτο 

πλαύςιο τησ λειτουργύασ ΣΕΔΕ.  

 

Μϋροσ τησ λιγνιτικόσ παραγωγόσ αντικαταςτϊθηκε από ορυκτό αϋριο, προκαλώντασ ϋτςι 

ςημαντικό αύξηςη των εκπομπών από ορυκτό αϋριο ςτην Ελλϊδα (+44% το 2020 ςε ςχϋςη με 

την ϋναρξη τησ 3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ το 2013), αλλϊ και την εμφϊνιςη μονϊδων ορυκτού αερύου 

ςτη λύςτα με τουσ μεγαλύτερουσ ρυπαντϋσ ςτην Ελλϊδα κατϊ την 3η φϊςη του ΣΕΔΕ (2013-

2020). 

 

Όπωσ και ςτην υπόλοιπη ΕΕ, οι εκπομπϋσ τησ βιομηχανύασ ςτην Ελλϊδα κρατόθηκαν ςχετικϊ 

ςταθερϋσ κατϊ την 3η φϊςη του ΣΕΔΕ. Αντύθετα, ςτισ δύο προηγούμενεσ φϊςεισ (2005-2012), 

ςτην Ελλϊδα εύχε καταγραφεύ ςημαντικό μεύωςη ςτον τομϋα λόγω τησ ςυρρύκνωςησ τησ 

βιομηχανικόσ δραςτηριότητασ ςτη χώρα, εξαιτύασ κυρύωσ τησ οικονομικόσ κρύςησ. 

 

Λαμβϊνοντασ υπόψη τόςο το υφιςτϊμενο Εθνικό Σχϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΣΕΚ) 

(-74% μεύωςη εκπομπών ΣΕΔΕ το 2030 ςε ςχϋςη με το 2005) ςτην Ελλϊδα, τουσ 

αναθεωρημϋνουσ ςτόχουσ τησ ΕΕ (-55% μεύωςη εκπομπών το 2030 ςε ςχϋςη με το 1990) και 

κυρύωσ τον μακροπρόθεςμο ςτόχο για κλιματικό ουδετερότητα ωσ το 2050, προκύπτει το 

ςυμπϋραςμα ότι παρόλη τη ςημαντικό πρόοδο που επιτεύχθηκε μεταξύ 2005 και 2020 ωσ προσ 

τη μεύωςη των εκπομπών ΑΘ ςτου τομεύσ που υπϊγονται ςτο ΣΕΔΕ ςτην Ελλϊδα, απαιτούνται 

ςημαντικϋσ βελτιώςεισ. Η προςπϊθεια χρειϊζεται να ενταθεύ και να επεκταθεύ ςε ϊλλουσ τομεύσ 

εκτόσ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ όπωσ η ενεργοβόροσ βιομηχανύα. Επιπλϋον, οι νϋεσ επενδύςεισ 

πρϋπει να αξιοποιόςουν πρϊςινεσ/βιώςιμεσ τεχνολογύεσ και όχι διαφορετικού τύπου ορυκτϊ 

καύςιμα, όπωσ το ορυκτό αϋριο, τα οπούα θα αυξόςουν τισ εκπομπϋσ. 
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Ειςαγωγό  
 

Το Σύςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), γνωςτό και ωσ χρηματιςτόριο ρύπων, 

αποτελεύ τη ναυαρχύδα τησ κλιματικόσ πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ). Θεςπύςτηκε το 

2005 ϋτςι ώςτε να βοηθόςει την ΕΕ να επιτύχει τουσ ςτόχουσ που εύχαν ςυμφωνηθεύ ςτο 

Πρωτόκολλο του Κυότο. Το ΣΕΔΕ αποτελεύ την πρώτη και μεγαλύτερη αγορϊ ϊνθρακα 

παγκοςμύωσ. Σε αυτό μετϋχουν όλεσ οι χώρεσ τησ ΕΕ, η Ιςλανδύα, το Λιχτενςτϊιν και η Νορβηγύα 

και ςόμερα καλύπτει περύπου το 40% των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου (ΑΘ) τησ ΕΕ από 

περύπου 11.000 εγκαταςτϊςεισ των τομϋων παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ, 

ενεργοβόρων βιομηχανιών και αεροπορικών μεταφορών1. 

 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ΣΕΔΕ εύναι η μεύωςη των εκπομπών ΑΘ ςτουσ τομεύσ που περιλαμβϊνει 

με ϋναν οικονομικϊ αποδοτικό τρόπο. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ΣΕΔΕ ςχεδιϊςτηκε ώςτε να εύναι 

ϋνα ςύςτημα «ανώτατου ορύου και εμπορύασ» (Cap and Trade). Πιο ςυγκεκριμϋνα, τύθεται ϋνα 

ανώτατο όριο εκπομπών ΑΘ που μπορούν να εκπεμφθούν από τισ εγκαταςτϊςεισ που 

ςυμμετϋχουν για ϋνα οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα. Στη ςυνϋχεια, οι μονϊδεσ αγορϊζουν (ό 

λαμβϊνουν δωρεϊν) ϋναν ςυγκεκριμϋνο αριθμό δικαιωμϊτων εκπομπών ΑΘ. Μετϊ το πϋρασ 

ςυγκεκριμϋνου χρονικού διαςτόματοσ κϊθε μονϊδα πρϋπει να παραδώςει τα δικαιώματα ΑΘ 

που αντιςτοιχούν ςτισ εκπομπϋσ τησ. Σε περύπτωςη που η εγκατϊςταςη ϋχει πλεόναςμα 

δικαιωμϊτων εκπομπών μπορεύ να τα πουλόςει ςε ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ/επιχειρόςεισ 

αποκομύζοντασ ϋςοδα ό και να τα κρατόςει για να καλύψει μελλοντικϋσ τησ ανϊγκεσ. 

 

Τα πλεονεκτόματα επομϋνωσ του ΣΕΔΕ ςυνοψύζονται ςτα εξόσ2: 

 Θϋτοντασ ϋνα ςυνεχώσ μειούμενο ανώτατο όριο εκπομπών, εξαςφαλύζεται η επύτευξη 

των περιβαλλοντικών ςτόχων που ϋχουν οριςτεύ. 

 Μϋςω τησ αγοραπωληςύασ δικαιωμϊτων εκπομπών ορύζεται η τιμό του δικαιώματοσ 

εκπομπών, προςδύδοντασ ςτην αγορϊ ευελιξύα και διαςφαλύζοντασ παρϊλληλα ότι οι 

μειώςεισ των εκπομπών λαμβϊνουν χώρα με τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο. 

 Μϋςω των δημοπρατόςεων δικαιωμϊτων εκπομπών εξαςφαλύζεται μύα νϋα πηγό 

εςόδων ςτα κρϊτη, μϋροσ τησ οπούασ πρϋπει να διοχετευτεύ για την αντιμετώπιςη τησ 

κλιματικόσ κρύςησ. 

 Ελαχιςτοποιεύται ο κύνδυνοσ για τουσ προώπολογιςμούσ των κρατών μελών.  

 

Το ΣΕΔΕ ϋχει εξελιχθεύ μϋςω τεςςϊρων διακριτών φϊςεων από την ϋναρξη λειτουργύασ του 

2005. Η εξϋλιξη αυτό αφορϊ τόςο ςτουσ τομεύσ που περιλαμβϊνει όςο και ςτα πιο λεπτομερό 

χαρακτηριςτικϊ του, όπωσ η μϋθοδοσ κατανομόσ των δικαιωμϊτων, ο ρυθμόσ μεύωςησ του 

ανώτατου ορύου εκπομπών, οι μηχανιςμού για τη ρύθμιςη πλεοναςμϊτων τησ αγορϊσ, τα 

ταμεύα που αξιοποιούν ϋςοδα από τη δημοπρϊτηςη κλπ. Ειδικότερα οι φϊςεισ του ΣΕΔΕ εύναι οι 

εξόσ3: 

 

                                                             
1 European Commission. EU Emissions Trading System (EU ETS). https://bit.ly/3qmgF2M  
2 European Union. 2015. EU ETS Handbook. https://bit.ly/3gOVZgr  
3 E3G. 2021. The EU ETS: From cornerstone to catalyst. https://bit.ly/3vTf4SW  

https://bit.ly/3gOVZgr
https://bit.ly/3vTf4SW
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1η φϊςη (2005-2007): Ήταν η πρώτη και δοκιμαςτικό φϊςη του ΣΕΔΕ, που περιλϊμβανε μόνο 

τουσ τομεύσ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ και τησ ενεργοβόρου βιομηχανύασ. Κατϊ την περύοδο αυτό 

τα περιςςότερα δικαιώματα εκπομπών ΑΘ διαμοιρϊςτηκαν δωρεϊν. 

 

2η φϊςη (2008-2012): Η δεύτερη φϊςη του ΣΕΔΕ ςυμπεριϋλαβε για πρώτη φορϊ τον τομϋα των 

εςωτερικών αερομεταφορών εντόσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωςτόςο και ςε 

αυτό τη φϊςη περύπου το 90% των δικαιωμϊτων μοιρϊςτηκε δωρεϊν. 

 

3η φϊςη (2013-2020): Η μεγϊλη διαφορϊ ςε αυτό τη φϊςη που επύςησ περιλϊμβανε τουσ 

τομεύσ τησ παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ, τησ ενεργοβόρου βιομηχανύασ και των 

εςωτερικών αερομεταφορών, όταν ότι η πλειονότητα των δικαιωμϊτων εκπομπών ΑΘ 

κατανεμόθηκε μϋςω δημοπρατόςεων (57%). Ειδικϊ για τον τομϋα τησ παραγωγόσ ηλεκτριςμού 

και θερμότητασ το ςύνολο ςχεδόν των δικαιωμϊτων κατανεμόθηκε με αυτόν τον τρόπο, πλην 

εξαιρϋςεων που αφορούςαν οριςμϋνουσ ςταθμούσ παραγωγόσ ςε 10 κρϊτη μϋλη. Εντούτοισ, 

και ςε αυτό τη φϊςη πληθώρα δικαιωμϊτων κατανεμόθηκε δωρεϊν ςτην ενεργοβόρο 

βιομηχανύα. 

 

4η φϊςη (2021-2030): Με βϊςη την τελευταύα αναθεώρηςη τησ οδηγύασ για το χρηματιςτόριο 

ρύπων4, διατηρόθηκε το ποςοςτό των δικαιωμϊτων που προςφϋρονται προσ δημοπρϊτηςη 

ςτο 57%. Αυξόθηκε, όμωσ, ο ρυθμόσ μεύωςησ του ανώτατου ορύου εκπομπών από 1,74% ςτην 

3η φϊςη ςε 2,2%, θεςπύςτηκε μηχανιςμόσ αποθϋματοσ για τη ςταθεροπούηςη τησ αγορϊσ 

(Market Stability Reserve), όπωσ και νϋο ειδικό Ταμεύο για τον Εκςυγχρονιςμό των 

ενεργειακών υποδομών για επιλϋξιμα κρϊτη μϋλη. H πρακτικό τησ δωρεϊν διϊθεςησ 

δικαιωμϊτων υπό ςυγκεκριμϋνεσ προώποθϋςεισ ςε διϊφορεσ εγκαταςτϊςεισ, παρατϊθηκε μϋχρι 

το 2030.  

 

Η υφιςτϊμενη οδηγύα ΣΕΔΕ που διϋπει τη λειτουργύα του χρηματιςτηρύου ρύπων για την 4η 

φϊςη εύναι ςυμβατό με τον προηγούμενο ςτόχο τησ ΕΕ για μεύωςη κατϊ 40% των εκπομπών 

ΑΘ το 2030 ςε ςχϋςη με το 1990. Προκειμϋνου να εναρμονιςτεύ με τον νϋο κλιματικό ςτόχο τησ 

ΕΕ-27 για μεύωςη κατϊ τουλϊχιςτον 55% των καθαρών εκπομπών ΑΘ μϋχρι το 2030 ςε ςχϋςη 

με τα επύπεδα του 1990, η οδηγύα πρόκειται να αναθεωρηθεύ εκ νϋου ςτο πλαύςιο του 

νομοθετικού πακϋτου “fit for 55”. Η αρχικό πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ αναμϋνεται να 

παρουςιαςτεύ ςτισ 14 Ιουλύου 2021.  

 

Καθώσ η κατανόηςη τησ ωσ τώρα πορεύασ αποτελεύ ϋναν καλό οδηγό για τη χϊραξη τησ ςωςτόσ 

κλιματικόσ πολιτικόσ για το μϋλλον, ςτην παρούςα ϋκθεςη, αναλύονται τα δεδομϋνα των 

εκπομπών ΑΘ των εγκαταςτϊςεων που υπϊγονται ςτο ΣΕΔΕ από την ϋναρξη λειτουργύασ του 

το 2005 ωσ το πϋρασ τησ 3ησ φϊςησ το 2020, τόςο ςε επύπεδο ΕΕ-27 όςο και ςε εθνικό επύπεδο. 

Για την ανϊλυςη χρηςιμοποιούνται τα τελευταύα διαθϋςιμα δεδομϋνα (2020) για τισ εκπομπϋσ 

ΑΘ του ΣΕΔΕ που δημοςιεύτηκαν από την Ευρωπαώκό Επιτροπό5 και τον Ευρωπαώκό 

Οργανιςμό Περιβϊλλοντοσ6.   

                                                             
4 Οδηγύα (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου, τησ 14ησ Μαρτύου 2018, για 
την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2003/87/ΕΚ με ςκοπό την ενύςχυςη οικονομικϊ αποδοτικών μειώςεων 
των εκπομπών και την προώθηςη επενδύςεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τησ απόφαςησ 
(ΕΕ) 2015/1814. https://bit.ly/3d3WCjY  
5 European Commission.2020. Verified Emissions for 2020. https://bit.ly/3zSnk8Y  
6 EEA. 2021. EU Emissions Trading System (ETS) data viewer. https://bit.ly/3hMoLxL 

https://bit.ly/3d3WCjY
https://bit.ly/3zSnk8Y
https://bit.ly/3hMoLxL
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Εκπομπϋσ ΣΕΔΕ ςτην Ευρώπη  
 

Αναλύοντασ τισ εκπομπϋσ που υπϊγονται ςτο ΣΕΔΕ ςτην ΕΕ-27, παρατηρεύται καταρχϊσ ότι 

όλα τα κρϊτη μϋλη μεύωςαν τισ εκπομπϋσ τουσ μεταξύ 2005 και 2020 ςε ποςοςτϊ που 

κυμϊνθηκαν μεταξύ 15% και 58%. Συνολικϊ οι εκπομπϋσ μειώθηκαν από 2,065 διςεκ. τόνουσ 

το 2005 ςε 1,191 διςεκ. τόνουσ το 20207. Η ποςοςτιαύα αυτό μεύωςη κατϊ 42,3% μεταξύ 2005 

και 2020 όταν πρακτικϊ ύςη με τον ςτόχο που εύχε θϋςει η ΕΕ-28 το 2014 για το 2030 (-43%)8, 

αναδεικνύοντασ αφενόσ τη μειωμϋνη φιλοδοξύα που επεδεύκνυε η Ευρωπαώκό Ένωςη μερικϊ 

χρόνια πριν, και αφετϋρου τισ δυνατότητεσ που μπορεύ να παρϋχει το ΣΕΔΕ για την επύτευξη 

των κλιματικών τησ ςτόχων.  

 

Σημαντικό όταν επύςησ η μεύωςη εκπομπών ΑΘ μεταξύ 2019 και 2020, δηλαδό το ϋτοσ τησ 

πανδημύασ, κατϊ το οπούο για πρώτη φορϊ οι ΑΠΕ ξεπϋραςαν τα ορυκτϊ καύςιμα ςτην 

ηλεκτροπαραγωγό ενώ οι εκπομπϋσ ςτουσ τομεύσ που υπϊγονται ςτο ΣΕΔΕ μειώθηκαν κατϊ 

248,8 εκατ. τόνουσ (-17,3%). 

 

  

                                                             
7 Από τα ςτοιχεύα του 2020 απουςιϊζουν δεδομϋνα για λύγεσ εγκαταςτϊςεισ καύςησ ςε οριςμϋνα κρϊτη 
μϋλη με πιο ςημαντικό την ϋλλειψη οριςμϋνων δεδομϋνων για εγκαταςτϊςεισ ςτη Βουλγαρύα.  
8 Ευρωπαώκό Συμβούλιο. 2014. Ευρωπαώκό Συμβούλιο (23 και 24 Οκτωβρύου 2014)/Συμπερϊςματα. 
https://bit.ly/3e186Fw  

https://bit.ly/3e186Fw
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Σύγκριςη μεταξύ κρατών μελών 
 

Πϋρα από τισ ςυνολικϋσ εκπομπϋσ ςε επύπεδο ΕΕ-27, εξετϊζονται και οι μεταβολϋσ εκπομπών 

ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ. Οι ποςοςτιαύεσ μεταβολϋσ εκπομπών ΑΘ του 2020 ςε ςχϋςη με το 2019 και 

το 2005 ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ ςτην ΕΕ-27, παρουςιϊζονται ςτο Διϊγραμμα 1. 

 

 
Διϊγραμμα 1: Ποςοςτιαύα μεταβολό εκπομπών αερύων θερμοκηπύου ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ το 2020 ςε ςχϋςη με το 2005 και 

το 2019. 

 

H Ελλϊδα παρουςύαςε την 3η μεγαλύτερη μεύωςη ςτισ εκπομπϋσ των τομϋων που υπϊγονται 

ςτο ΣΕΔΕ από τη θϋςπιςό του το 2005 ωσ το τϋλοσ τησ 3ησ φϊςησ το 2020, εκπϋμποντασ 56,3% 

μικρότερη ποςότητα ΑΘ (από 73,7 εκατ. τόνουσ το 2005 ςε 32,2 εκατ. τόνουσ το 2020), ενώ 

όταν 5η ανϊμεςα ςτα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ-27 ςτην ποςοςτιαύα μεύωςη μεταξύ 2019 και 2020 με 

22,8%. 
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Τη μεγαλύτερη ποςοςτιαύα μεύωςη από το 2005 παρουςύαςε η Δανύα (-58,3%), ενώ μεταξύ 

2019 και 2020 πρωταθλότρια όταν η Εςθονύα μειώνοντασ τισ εκπομπϋσ τησ κατϊ 34%. Ουραγού 

ςτισ μειώςεισ εκπομπών μεταξύ 2005 και 2020 όταν η Κύπροσ (-15,2%), η Ολλανδύα (-17,7%) 

και η Ιρλανδύα (-20,9%), ενώ τισ χειρότερεσ επιδόςεισ κατϊ το τελευταύο ϋτοσ εύχαν η Λιθουανύα 

(+1%), Σλοβενύα (-3,3%) και Κύπροσ (-4,3%). 

 

Μεταξύ 2019 και 2020, με εξαύρεςη τη Λιθουανύα που αύξηςε κατϊ 1% τισ εκπομπϋσ τησ, όλα τα 

υπόλοιπα κρϊτη μϋλη παρουςύαςαν μεύωςη μεταξύ 3,3% και 34%. 

 

Σύγκριςη τομϋων  
 

Εκτόσ από την εξϋταςη των ςυνολικών εκπομπών ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ, ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η 

ανϊλυςη των εκπομπών ανϊ τομϋα για την ΕΕ-27. Παρατηρεύται (Διϊγραμμα 2) ότι το 

μεγαλύτερο μερύδιο ςτισ εκπομπϋσ του ΣΕΔΕ εύχε με διαφορϊ η παραγωγό ηλεκτριςμού και 

θερμότητασ από την καύςη ορυκτών καυςύμων (εφεξόσ καύςη ςτα ςχετικϊ διαγρϊμματα) που 

κυμϊνθηκε μεταξύ 59,2% το 2020 και 71,6% το 2009, ακολουθούμενη από τη βιομηχανύα με 

μερύδια μεταξύ 27,5% το 2012 και 39,1% το 2020, ενώ ϋνα μικρότερο μερύδιο μεταξύ 2,9% το 

2020 και 6,4% το 2019, εύχαν οι εκπομπϋσ από τισ αεροπορικϋσ πτόςεισ εντόσ του Ευρωπαώκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 

 
Διϊγραμμα 2: Κατανομό εκπομπών αερύων θερμοκηπύου του ΣΕΔΕ ςτην ΕΕ-27 ανϊ τομϋα για την περύοδο 2005-2020. 

Με κύτρινο οι εκπομπϋσ των εγκαταςτϊςεων που δε ςυμπεριλαμβϊνονταν ςτο ΣΕΔΕ μϋχρι το 2012.  

 

Οι εκπομπϋσ από την παραγωγό ηλεκτριςμού και θερμότητασ ϋπεςαν από τουσ 1,24 διςεκ. 

τόνουσ το 2005 ςτουσ 710 εκ. τόνουσ το 2020 (-42,7%), ενώ οι εκπομπϋσ από τη βιομηχανύα 
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πολύ λιγότερο, από τουσ 531,6 εκ. τόνουσ το 2005 ςτουσ 462,3 εκ. τόνουσ το 2020 (-13%). Το 

Διϊγραμμα 3 παρουςιϊζει την ποςοςτιαύα μεταβολό ανϊ τομϋα την περύοδο 2005-2020.  

 

 
Διϊγραμμα 3: Εξϋλιξη ποςοςτιαύασ μεταβολόσ ανϊ τομϋα, με ϋτοσ βϊςησ το 2005 για τισ εγκαταςτϊςεισ καύςησ και τισ 

ενεργοβόρεσ βιομηχανύεσ και το 2013 για τισ αερομεταφορϋσ. 

 

Και από τα δύο διαγρϊμματα (Διϊγραμμα 2, Διϊγραμμα 3), φαύνεται ότι το μεγαλύτερο τμόμα 

τησ μεύωςησ των εκπομπών τησ βιομηχανύασ ςυντελϋςτηκε μεταξύ 2019 και 2020 και ςυνϋπεςε 

με τον περιοριςμό τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ ςυνολικϊ λόγω τησ κρύςησ τησ πανδημύασ. 

Αντύθετα η μεύωςη των εκπομπών ςτον τομϋα τησ παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ 

όταν πιο ςυςτημικό και ϋλαβε χώρα πιο ςταδιακϊ, αυξϊνοντασ ρυθμούσ μετϊ το 2013 όταν η 

πλειονότητα των εγκαταςτϊςεων ηλεκτροπαραγωγόσ αναγκϊςτηκαν να αγορϊζουν 

δικαιώματα από το χρηματιςτόριο ρύπων. Κϊτι τϋτοιο δεν ςυνϋβη με τισ ενεργοβόρεσ 

βιομηχανύεσ ςτισ οπούεσ κατανεμόθηκε ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ δωρεϊν δικαιωμϊτων εκπομπών, 

ειδικϊ την περύοδο 2008-2012 για την αποφυγό του κινδύνου «διαρροόσ ϊνθρακα»9. Ωσ 

αποτϋλεςμα αυτών των επιλογών η ποςοςτιαύα μεύωςη των εκπομπών από τισ ενεργοβόρεσ 

βιομηχανύεσ μεταξύ 2005 και 2019 όταν μόλισ 1%. 

 

Οι εκπομπϋσ από τισ αεροπορικϋσ μεταφορϋσ γνώριζαν ςυνεχεύσ αυξόςεισ από την ϋναρξη τησ 

3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ το 2013, και κορυφώθηκαν το 2019 αγγύζοντασ τουσ 55 εκ. τόνουσ, 36% 

παραπϊνω από τισ εκπομπϋσ το 2013. Ωςτόςο ο δραςτικόσ περιοριςμόσ των αεροπορικών 

μετακινόςεων μετϊ το πρώτο δύμηνο του 2020 οδόγηςε ςτον καταποντιςμό των αντύςτοιχων 

                                                             
9 Η διαρροό ϊνθρακα εύναι η αύξηςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου ςε μύα χώρα λόγω μϋτρων 
μετριαςμού των εκπομπών ςε μύα ϊλλη. Εν προκειμϋνω, αναφϋρεται ςτον κύνδυνο μετεγκατϊςταςησ 
δραςτηριοτότων, κυρύωσ βιομηχανικών, ςε χώρεσ εκτόσ τησ ΕΕ και του ΕΟΧ, ςτισ οπούεσ δεν 
επιβϊλλονται τόςο αυςτηρού όροι όςοι ςτο ΣΕΔΕ. 
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εκπομπών που μειώθηκαν κατϊ 53,3% ςε ςχϋςη με το 2013 και κατϊ 65,6% ςε ςχϋςη με την 

κορύφωςό τουσ το 2019.  

 

Ο ρόλοσ του λιγνύτη και του λιθϊνθρακα 
 

Η προαναφερθεύςα μεύωςη των εκπομπών ςτον τομϋα τησ παραγωγόσ ηλεκτριςμού και 

θερμότητασ οφεύλεται ςε μεγϊλο βαθμό ςτον περιοριςμό τησ καύςησ λιγνύτη και λιθϊνθρακα. 

Όπωσ φαύνεται από τα ςτοιχεύα τησ βϊςησ δεδομϋνων τησ ευρωπαώκόσ εκςτρατεύασ “Europe 

Beyond Coal”10 και αποτυπώνεται και ςτο Διϊγραμμα 4, τα καύςιμα αυτϊ εύχαν τη μερύδα του 

λϋοντοσ ςτισ εκπομπϋσ του τομϋα με ποςοςτϊ που κυμϊνθηκαν μεταξύ 52% (2020) και 66% 

(2015). Η μεύωςη των εκπομπών παρατηρόθηκε ειδικϊ μετϊ τη Συμφωνύα του Παριςιού το 

2015 την οπούα ακολούθηςαν ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτην οδηγύα που διϋπει τη λειτουργύα του 

χρηματιςτηρύου ρύπων. 

 

 
Διϊγραμμα 4: Εκπομπϋσ από όλεσ τισ μονϊδεσ καύςησ λιγνύτη και λιθϊνθρακα τησ ΕΕ-2710 καθώσ και μερύδιο που 

κατϋχουν ςτον τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ (κόκκινο) και ςυνολικϊ ςτο ΣΕΔΕ (κύτρινο). 

 

Αναλυτικότερα, μεταξύ 2005 και 2020 οι εκπομπϋσ από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα περιορύςτηκαν 

κατϊ 51,8%. Το μεγαλύτερο μϋροσ αυτόσ τησ μεύωςησ ςυντελϋςτηκε κατϊ την 3η φϊςη του 

ΣΕΔΕ (2013-2020), όταν οι μονϊδεσ καύςησ από λιγνύτη και λιθϊνθρακα όταν υποχρεωμϋνεσ να 

πληρώνουν για τισ εκπομπϋσ CO2 με αποτϋλεςμα να μειώςουν τισ εκπομπϋσ τουσ κατϊ 49,5%.  

 

Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει επύςησ το γεγονόσ ότι ενώ τα πρώτα χρόνια του ΣΕΔΕ (2005-2007) 

την πρωτοκαθεδρύα ςτισ εκπομπϋσ από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα εύχε ο λιθϊνθρακασ, ςτη 

                                                             
10 Europe Beyond Coal.2021. Database. https://bit.ly/3qwuYSt  

https://bit.ly/3qwuYSt
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ςυνϋχεια τα πρωτεύα πϋραςαν ςτον πιο ρυπογόνο (ανϊ μονϊδα παραγόμενησ ενϋργειασ) 

λιγνύτη. Το 2020, το 57,6% των εκπομπών από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα προόλθαν από καύςη 

λιγνύτη. 

 

Αξύζει να εξεταςτεύ η ςυνειςφορϊ του κϊθε κρϊτουσ ςτη μεύωςη των εκπομπών από λιγνύτη και 

λιθϊνθρακα, η οπούα ςυνϋβαλε καθοριςτικϊ ςτη βελτύωςη των κλιματικών επιδόςεων τησ ΕΕ-

27. Στο Διϊγραμμα 5, φαύνεται ότι τη μεγαλύτερη ποςοςτιαύα μεύωςη εκπομπών από λιγνύτη 

και λιθϊνθρακα μεταξύ 2005 και 2020, παρουςύαςαν το Βϋλγιο, η Σουηδύα και η Αυςτρύα, οι 

οπούεσ απεξαρτόθηκαν πλόρωσ το 2016, 2020 και 2020 αντύςτοιχα. Ακολουθούν η Ιςπανύα (-

91,4%), η Γαλλύα (-85,7%) και η Ιρλανδύα (-84,8%). 

 

 
Διϊγραμμα 5: Ποςοςτιαύα μεύωςη των εκπομπών αερύων θερμοκηπύου από λιγνύτη και λιθϊνθρακα ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ 

τησ ΕΕ-27. 

 

Πρώτη ανϊμεςα ςτισ λιγνιτοπαραγωγϋσ χώρεσ όταν η Ελλϊδα, η οπούα από 43 εκατ. τόνουσ το 

2005 ϋφταςε να εκπϋμπει λιγότερο από 9,3 εκ τόνουσ το 2020 ςημειώνοντασ μεύωςη 78,9%. Οι 

ϊλλεσ μεγϊλεσ λιγνιτοπαραγωγϋσ χώρεσ τησ ΕΕ-27, η Γερμανύα, η Βουλγαρύα, η Τςεχύα και η 

Πολωνύα εμφανύζουν ποςοςτϊ μεύωςησ εκπομπών από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα μεταξύ 2005 

και 2020 κϊτω του ευρωπαώκού μϋςου όρου με -49,4%, -43,3%, -35,9% και -26,5% 

αντύςτοιχα11.  

                                                             
11 Για αναπλόρωςη των δεδομϋνων του 2020 που ϋλλειπαν από μονϊδεσ καύςησ λιγνύτη και λιθϊνθρακα 
ςτη Βουλγαρύα χρηςιμοποιόθηκε ο μϋςοσ όροσ των εκπομπών των δύο προηγούμενων ετών για τισ ύδιεσ 
εγκαταςτϊςεισ. 
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Η μελλοντικό πορεύα τησ χρόςησ του λιγνύτη και του λιθϊνθρακα ςτα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ-27 

εξαρτϊται από ποικιλύα παραγόντων όπωσ οι επικεύμενεσ αλλαγϋσ ςτην νομοθεςύα τησ ΕΕ ςτο 

πλαύςιο του πακϋτου “fit for 55”, η εξϋλιξη του κόςτουσ ςε ϊλλεσ τεχνολογύεσ 

ηλεκτροπαραγωγόσ αλλϊ και οι εθνικϋσ πολιτικϋσ. Ωςτόςο, αξιοποιώντασ τα δεδομϋνα του 

ΣΕΔΕ και εφαρμόζοντασ τη μϋθοδο τησ γραμμικόσ παλινδρόμηςησ (linear regression) εύναι 

δυνατόν να εκτιμηθεύ το ϋτοσ πλόρουσ απεξϊρτηςησ από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα για κϊθε 

κρϊτοσ μϋλοσ αλλϊ και για την ΕΕ-27 ςυνολικϊ. Το Διϊγραμμα 6 δεύχνει αυτϋσ τισ προβλϋψεισ 

για την περύπτωςη που οι υπολογιςμού γύνονται αξιοποιώντασ όλα τα δεδομϋνα εκπομπών τησ 

3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ (2013-2020) αλλϊ και ςτη περύπτωςη όπου χρηςιμοποιούνται τα πιο 

πρόςφατα δεδομϋνα μετϊ τη Συμφωνύα των Παριςύων (2016-2020). Δεδομϋνου ότι οι αλλαγϋσ 

ςτην ενωςιακό νομοθεςύα που επϋφεραν τη δραςτικό μεύωςη ςτη χρόςη ςτερεών ορυκτών 

καυςύμων ϋλαβαν χώρα μετϊ τη Συμφωνύα των Παριςύων, η πρώτη ομϊδα προβλϋψεων με τα 

δεδομϋνα ολόκληρησ τησ 3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ θα πρϋπει να εκληφθεύ ωσ ςυντηρητικό, ενώ η 

δεύτερη ωσ πιο ςυμβατό με τισ τρϋχουςεσ τϊςεισ που χαρακτηρύζονται από μεγϊλεσ μειώςεισ 

τησ ηλεκτροπαραγωγόσ από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα.   

 

 
Διϊγραμμα 6: Εκτύμηςη ϋτουσ πλόρουσ απεξϊρτηςησ από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα για κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ και την ΕΕ-27 

με εφαρμογό τησ μεθόδου γραμμικόσ παλινδρόμηςησ (linear regression).  

 

Στην περύπτωςη που χρηςιμοποιούνται τα πιο πρόςφατα δεδομϋνα 2016-2020, η ΕΕ-27 

προβλϋπεται να απεξαρτηθεύ πλόρωσ από τα ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα το 2026, ενώ ςτην πιο 

ςυντηρητικό πρόβλεψη όπου αξιοποιούνται και τα δεδομϋνα από το 2013 ωσ το 2015, όταν η 

χρόςη λιγνύτη και λιθϊνθρακα βριςκόταν ακόμα ςε υψηλϊ επύπεδα, το ϋτοσ πλόρουσ 

απεξϊρτηςησ τησ ΕΕ-27 και πϊλι δεν ξεπερνϊ το 2030. 

 

Οι ύδιεσ ακριβώσ προβλϋψεισ με την ΕΕ-27 ιςχύουν και για τη Γερμανύα η οπούα ςόμερα ϋχει την 

πρωτοκαθεδρύα ςτισ ςυνολικϋσ εκπομπϋσ από λιγνύτη και λιθϊνθρακα ςτην ΕΕ-27. Ακόμα και η 
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πιο ςυντηρητικό πρόβλεψη για απεξϊρτηςη το 2030 που γύνεται χρηςιμοποιώντασ τα 

δεδομϋνα ολόκληρησ τησ 3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ ϋρχεται ςε αντύθεςη με το 2038, το 

θεςμοθετημϋνο δηλαδό ϋτοσ πλόρουσ απεξϊρτηςησ τησ Γερμανύασ από τα ςτερεϊ ορυκτϊ 

καύςιμα12.  

 

Επιπλϋον, με βϊςη τισ πιο πρόςφατεσ τϊςεισ μετϊ τη Συμφωνύα του Παριςιού (2016-2020) 

προβλϋπεται ότι όλα τα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ-27 θα απεξαρτηθούν από λιγνύτη και λιθϊνθρακα 

ωσ το 2028 πλην μόνο τριών: τησ Τςεχύασ (2035), τησ Πολωνύασ (2036) και τησ Σλοβενύασ 

(2052), ενώ ςτην πιο ςυντηρητικό εκτύμηςη που βαςύζεται ςτα δεδομϋνα ολόκληρησ τησ 3η 

φϊςησ του ΣΕΔΕ (2013-2020), τα κρϊτη μϋλη που προβλϋπεται να παρατεύνουν τη χρόςη 

λιγνύτη και λιθϊνθρακα μετϊ το 2030 εύναι πϋντε: η Σλοβακύα (2032), η Βουλγαρύα (2039), η 

Πολωνύα (2048), η Τςεχύα (2055), και η Σλοβενύα (2062). Ωςτόςο ςημειώνεται ότι όδη η 

Σλοβακύα δεςμεύεται να απεξαρτηθεύ πλόρωσ πριν το 203013, ενώ προςφϊτωσ η κυβϋρνηςη 

τησ Τςεχύασ απϋρριψε την πρόταςη τησ αρμόδιασ επιτροπόσ για απεξϊρτηςησ το 2038 

ζητώντασ πιο εμπροςθοβαρό απολιγνιτοπούηςη14.   

 

Η Ελλϊδα και ςτισ δύο περιπτώςεισ προβλϋπεται να απεξαρτηθεύ πλόρωσ από τον λιγνύτη ωσ το 

2024, εκτύμηςη που ςυμπλϋει κατϊ προςϋγγιςη με τον επύςημο ςχεδιαςμό τησ ΔΕΗ15. 

  

                                                             
12 The Library of Congress. 2020. Germany: Law on Phasing-Out Coal-Powered Energy by 2038 Enters 
into Force. https://bit.ly/3qkq5eR   
13 PPCA. 2020. Slovakia coal phase-out. https://bit.ly/3Ahcny5  
14 Reuters. 2021, 1 Φεβρουαρύου. UPDATE 1-Czech government parties fail to agree on 2038 coal phase-
out target. https://reut.rs/3qCxtT7  
15 The Green Tank. 2021, 23 Απριλύου. Η Ελλϊδα φϋρνει την απολιγνιτοπούηςη μπροςτϊ κατϊ 3 χρόνια, 
το 2025. https://bit.ly/2UYczCb  

https://bit.ly/3qkq5eR
https://bit.ly/3Ahcny5
https://reut.rs/3qCxtT7
https://bit.ly/2UYczCb
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Εκπομπϋσ ΣΕΔΕ ςτην Ελλϊδα  
 

Οι επιδόςεισ τησ Ελλϊδασ ςτουσ τομεύσ που υπϊγονται ςτο ΣΕΔΕ όταν ςημαντικϊ καλύτερεσ 

του ευρωπαώκού μϋςου όρου καθώσ από την ϋναρξη λειτουργύασ του ΣΕΔΕ ςημειώθηκε μεύωςη 

εκπομπών κατϊ 56,3% (Μ.Ο. ΕΕ-27: 42,3%), ενώ μεταξύ 2019 και 2020 η μεύωςη όταν 22,8% 

(Μ.Ο. ΕΕ-27: 17,3%). Ωςτόςο η πρόοδοσ που ϋχει ςυντελεςτεύ ϋωσ τώρα ςτουσ τομεύσ του ΣΕΔΕ 

απϋχει ακόμα ςημαντικϊ από τον ςτόχο μεύωςησ κατϊ 74% που θεςπύζει το υφιςτϊμενο ΕΣΕΚ. 

Ο ςτόχοσ αυτόσ δε του ΕΣΕΚ αναμϋνεται να γύνει ακόμα πιο φιλόδοξοσ ςτην επικεύμενη 

αναθεώρηςη, ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειασ εναρμόνιςησ τησ χώρασ με τον νϋο κλιματικό ςτόχο 

τησ ΕΕ-27 για μεύωςη των καθαρών εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55% το 2030 ςε ςχϋςη με τα 

επύπεδα του 1990.  

 

Σύγκριςη τομϋων  
 

Όπωσ και ςτην περύπτωςη τησ ΕΕ-27 εύναι ξεκϊθαρο ότι οι εκπομπϋσ του τομϋα παραγωγόσ 

ηλεκτριςμού και θερμότητασ εύναι υπεύθυνεσ για το μεγαλύτερο μϋροσ των εκπομπών τησ 

Ελλϊδασ ςτο ΣΕΔΕ (Διϊγραμμα 7), με μερύδιο το οπούο κυμαύνεται μεταξύ 81,3% (2011) και 

62,9% (2020).  

 

 
Διϊγραμμα 7: Κατανομό εκπομπών αερύων θερμοκηπύου του ΣΕΔΕ ςτην Ελλϊδα ανϊ τομϋα για τη περύοδο 2005-2020. 

Με κύτρινο οι εκπομπϋσ των  εγκαταςτϊςεων που δεν ςυμπεριλαμβϊνονταν ςτο ΣΕΔΕ μϋχρι το 2012. 

 

Κατϊ τισ δύο πρώτεσ φϊςεισ του ΣΕΔΕ (2005-2012) το μερύδιο του τομϋα παραγωγόσ 

ηλεκτριςμού και θερμότητασ ςτισ ςυνολικϋσ εκπομπϋσ του ελληνικού ΣΕΔΕ, αυξόθηκε από 

72,6% ςε 79,5% ενώ αυτό τησ βιομηχανύασ μειώθηκε από 24% ςτο 16,2%. Αντύθετα, κατϊ την 

περύοδο 2013-2020, όταν περιορύςτηκαν περιςςότερο οι ςυνολικϋσ εκπομπϋσ ΣΕΔΕ ςτην 
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Ελλϊδα, παρατηρόθηκε μεύωςη του μεριδύου του τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και 

θερμότητασ από 77% ςε 63% και αύξηςη του αντύςτοιχου μεριδύου τησ βιομηχανύασ από 22% 

ςε 35,6%. 

 

Αναλύοντασ περαιτϋρω τισ εκπομπϋσ ανϊ τομϋα, διαπιςτώνεται ότι η περύοδοσ 2005-2020 θα 

μπορούςε να χωριςτεύ ςε δύο υπό-περιόδουσ με βϊςη τισ παρατηρούμενεσ τϊςεισ (Διϊγραμμα 

8). Κατϊ τη πρώτη περύοδο 2005-2012 (1η και 2η φϊςη ΣΕΔΕ), οι εκπομπϋσ του τομϋα 

παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ παρϋμειναν ςχεδόν ςταθερϋσ ςημειώνοντασ μεύωςη 

μόνο κατϊ 4,7%, ενώ οι εκπομπϋσ τησ ελληνικόσ βιομηχανύασ, και ςε αντύθεςη με τη 

ςταθερότητα που επϋδειξαν οι ενεργοβόρεσ βιομηχανύεσ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη (βλ. 

Διϊγραμμα 3) μειώθηκαν πολύ πιο δραςτικϊ, ειδικϊ μετϊ το 2008 ςτα χρόνια τησ οικονομικόσ 

κρύςησ, ςημειώνοντασ ςυνολικό μεύωςη 41,3% μεταξύ 2005 και 2012.  

 

Αντύθετα, ςτην 3η φϊςη του ΣΕΔΕ (2013-2020), η μεύωςη των εκπομπών ςτον τομϋα 

παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ όταν πολύ μεγαλύτερη (-55,7%) κυρύωσ λόγω τησ 

ϋναρξησ χρϋωςησ των μονϊδων ηλεκτροπαραγωγόσ για εκπομπϋσ CO2 και ςυντελϋςτηκε 

ςταδιακϊ με ρυθμό που επιταχύνθηκε ειδικϊ μετϊ το 2018. Από την ϊλλη μεριϊ, την ύδια 

περύοδο οι εκπομπϋσ των ενεργοβόρων βιομηχανιών, παρϋμειναν πρακτικϊ ςταθερϋσ μεταξύ 

2013 και 2019 και μειώθηκαν μόνο κατϊ το 2020 που ξεκύνηςε η πανδημύα οδηγώντασ ςε 

ςυνολικό μεύωςη κατϊ 11,2% μεταξύ 2013 και 2020. 

 

Τϋλοσ, οι αερομεταφορϋσ ςτην Ελλϊδα παρουςύαςαν εκρηκτικό αύξηςη κατϊ 66% μεταξύ 2013 

και 2019, πολύ μεγαλύτερη από την αντύςτοιχη ςε επύπεδο ΕΕ-27 (+36%), αλλϊ 

καταποντύςτηκαν το 2020 εξαιτύασ τησ πανδημύασ, με αποτϋλεςμα να εμφανύςουν το 2020 

μεύωςη 60% ςε ςχϋςη με το 2019 και 43,8% ςε ςχϋςη με το 2013, ςημαντικϊ μικρότερη από 

την αντύςτοιχη τησ ΕΕ-27 την ύδια περύοδο (-53,3%). 
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Διϊγραμμα 8: Εξϋλιξη ποςοςτιαύασ μεταβολόσ ανϊ τομϋα ςτην Ελλϊδα, με ϋτοσ βϊςησ το 2005 (επϊνω) και το 2013 

(κϊτω). 
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Ο τομϋασ παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ 
 

Ο λόγοσ τησ μεγϊλησ πτώςησ των εκπομπών ςτον τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και 

θερμότητασ ςτην Ελλϊδα μπορεύ να κατανοηθεύ καλύτερα αναλύοντασ περαιτϋρω τον τομϋα ςε 

υποκατηγορύεσ ανϊλογα με το καύςιμο. Στο Διϊγραμμα 9 παρουςιϊζεται η εξϋλιξη των 

εκπομπών από μονϊδεσ λιγνύτη, ορυκτού αερύου και πετρελαύου την περύοδο 2005-2020 

παρϊλληλα με την εξϋλιξη τησ τιμόσ του ϊνθρακα ςτο ΣΕΔΕ16. 

 

 
Διϊγραμμα 9: Εξϋλιξη των εκπομπών ςτον τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ ανϊ καύςιμο και τησ ετόςιασ 

μϋςησ τιμόσ CO2,eq ςτο ΣΕΔΕ. 

 

Συνολικϊ οι εκπομπϋσ του τομϋα μειώθηκαν από 53,5 εκατ. τόνουσ το 2005 ςτουσ 20,3 εκ. 

τόνουσ το 2020 (-62%).  

 

Από το Διϊγραμμα 9 γύνεται φανερό ότι από την ϋναρξη λειτουργύασ του ΣΕΔΕ ϋωσ το 2020, ο 

λιγνύτησ εύχε, με μεγϊλη διαφορϊ, τη μεγαλύτερη ςυνειςφορϊ ςτισ εκπομπϋσ CO2 του τομϋα. Οι 

λιγνιτικϋσ μονϊδεσ τησ ΔΕΗ εξϋπεμψαν ςυνολικϊ 529 εκατ. τόνουσ CO2, ό το 77% των 

ςυνολικών εκπομπών του τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ την περύοδο 2005-

2020.  

 

Η λιγνιτικό παραγωγό παρϋμεινε ςχεδόν ςταθερό κατϊ τισ δύο πρώτεσ φϊςεισ του ΣΕΔΕ 

(2005-2012) όπου η ςυντριπτικό πλειονότητα δικαιωμϊτων εκπομπών όταν δωρεϊν αλλϊ 

ϊρχιςε να περιορύζεται το 2013, όταν οι λιγνιτικϋσ μονϊδεσ τησ ΔΕΗ αναγκϊςτηκαν να 

πληρώνουν για το CO2 που εξϋπεμπαν. Μεταξύ 2013 και 2018 οι εκπομπϋσ από τον λιγνύτη 

                                                             
16 Investing.com. Carbon Emissions Futures Historical Data. https://bit.ly/3h8wPK3 (Assessed 
1/7/2021)  

https://bit.ly/3h8wPK3
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μειώθηκαν κατϊ 35,7%. Η μεύωςη όμωσ προςϋλαβε χαρακτόρα ελεύθερησ πτώςησ από το 2018 

και μετϊ, όταν ϊρχιςαν να εκτοξεύονται οι τιμϋσ των δικαιωμϊτων εκπομπών CO2 ςτο 

χρηματιςτόριο ρύπων. Ωσ αποτϋλεςμα, τη διετύα 2019-2020 οι εκπομπϋσ των λιγνιτικών 

μονϊδων μειώθηκαν κατϊ 61% ςε ςχϋςη με το 2018 (-14,2 εκατ. τόνοι), ενώ μεταξύ 2019 και 

2020 μειώθηκαν κατϊ 44,9% (-7,5 εκατ. τόνοι).  

 

Συγκεντρωτικϊ, οι εκπομπϋσ από λιγνύτη μειώθηκαν από 43 εκατ. τόνουσ το 2005 ςε 9,3 εκ. 

τόνουσ το 2020 (-78,9%), με το μεγαλύτερο τμόμα τησ μεύωςησ αυτόσ να καταγρϊφεται κατϊ 

την 3η φϊςη του ΣΕΔΕ (2013-2020) (-74,6%) και τη μεγαλύτερη ετόςια πτώςη (-44,9%) να 

ςημειώνεται μεταξύ 2019 και 2020. Παρϊ τη ςυντριπτικό μεύωςη, το 2020, ο λιγνύτησ 

διατόρηςε την πρώτη θϋςη ςτισ εκπομπϋσ του τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ 

με 9,3 εκατ. τόνουσ CO2, ϋναντι 7,9 εκατ. τόνων από μονϊδεσ ορυκτού αερύου. Ωςτόςο, το 2020 

αποτϋλεςε το πρώτο ϋτοσ που οι εκπομπϋσ από τισ ενεργοβόρεσ βιομηχανύεσ ςυνολικϊ (11,5 

εκατ. τόνοι) εκτόπιςαν αθροιςτικϊ τισ λιγνιτικϋσ μονϊδεσ από την πρώτη θϋςη ςτο ελληνικό 

ΣΕΔΕ.  

 

Καθύςταται λοιπόν ςαφϋσ ότι ο πιο ςημαντικόσ παρϊγοντασ για τη μεύωςη των εκπομπών του 

τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ και κατ’ επϋκταςη του ελληνικού ΣΕΔΕ την 

περύοδο 2005-2020 όταν η δραςτικό μεύωςη τησ λιγνιτικόσ παραγωγόσ που ξεκύνηςε 

ουςιαςτικϊ το 2013 και κλιμακώθηκε την περύοδο 2018-2020.  

 

Στη δεύτερη θϋςη βρύςκονται οι μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ με καύςιμο το ορυκτό αϋριο που 

επιβϊρυναν την ατμόςφαιρα με ςυνολικϊ 95,2 εκατ. τόνουσ CO2 ό το 13,8% των ςυνολικών 

εκπομπών του τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ. Οι εκπομπϋσ των μονϊδων 

αυτών παρουςιϊζουν αυξομειώςεισ ςτην πορεύα των χρόνων που αντικατοπτρύζουν 

αντύςτοιχεσ μεταβολϋσ τόςο ςτο κόςτοσ καυςύμου, όςο και ςτο ρυθμιςτικό πλαύςιο τησ αγορϊσ 

ηλεκτριςμού. Ωςτόςο, μετϊ το 2018 και την κατϊρρευςη τησ λιγνιτικόσ παραγωγόσ οι 

εκπομπϋσ από μονϊδεσ ορυκτού αερύου παρουςιϊζουν ςταθερό αύξηςη με αποτϋλεςμα το 2020 

να εκπϋμψουν 7,9 εκατ. τόνουσ, μόλισ 0,8 εκατ. τόνουσ λιγότερο από το 2007, χρονιϊ 

κορύφωςησ των εκπομπών από ορυκτό αϋριο (8,7 εκατ. τόνουσ) και 19,2% περιςςότερο από 

τισ αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ του 2005.  

 

Πρακτικϊ ςταθερϋσ παρϋμειναν οι εκπομπϋσ από τισ πετρελαώκϋσ μονϊδεσ ςτα μη 

διαςυνδεδεμϋνα νηςιϊ μεταξύ 2005 και 2019 εμφανύζοντασ μια μικρό μεύωςη τησ τϊξησ του 

15,7% μεταξύ 2019 και 2020, η οπούα αποδύδεται κυρύωσ ςτη μεγϊλη μεύωςη τησ τουριςτικόσ 

δραςτηριότητασ εξαιτύασ τησ πανδημύασ. Η ςταθερότητα αυτό ςτισ εκπομπϋσ των πετρελαώκών 

μονϊδων (μεταξύ 3,25 και 3,65 εκατ. τόνων CO2 την περύοδο 2005-2019) εύναι αποτϋλεςμα τησ 

πολύ αργόσ διεύςδυςησ των ΑΠΕ ςτα νηςιϊ και των καθυςτερόςεων ςτισ διαςυνδϋςεισ των 

νηςιών με το ηπειρωτικό δύκτυο που ϋχουν οδηγόςει ςτη διατόρηςη ενόσ μεριδύου τησ τϊξησ 

του 80% των πετρελαώκών ςταθμών ςτο μύγμα ηλεκτροπαραγωγόσ των μη διαςυνδεδεμϋνων 

νηςιών17.  

 

Το αποτϋλεςμα τησ μεγϊλησ μεύωςησ των εκπομπών από λιγνύτη με την ταυτόχρονη αύξηςη 

των εκπομπών από ορυκτό αϋριο καταγρϊφεται και ςτο Διϊγραμμα 10, όπου φαύνεται το 

                                                             
17 ΔΕΔΔΗΕ. 2020. Πληροφοριακό Δελτύο Παραγωγόσ ςτα Μη Διαςυνδεδεμϋνα Νηςιϊ για τον Δεκϋμβριο 
2020. (80,2% τo 2020 με βϊςη το ενημερωτικό δελτύο του ΔΕΔΔΗΕ). https://bit.ly/2SjsBpa  

https://bit.ly/2SjsBpa
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μερύδιο κϊθε ορυκτού καυςύμου ςτισ ςυνολικϋσ εκπομπϋσ του τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού 

και θερμότητασ τησ Ελλϊδασ την περύοδο 2005-2020. Το μερύδιο του λιγνύτη μειώθηκε από 

81% το 2005 ςε 46% το 2020, ενώ για τα ύδια ϋτη τo μερύδιο του ορυκτού αερύου αυξόθηκε από 

12% ςε 39% αντύςτοιχα. 

 

 
Διϊγραμμα 10: Μερύδιο εκπομπών αερύων θερμοκηπύου ανϊ καύςιμο ςτο τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και 

θερμότητασ. 
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Οι 10 μεγαλύτεροι ρυπαντϋσ 
 

Στο επύπεδο των εγκαταςτϊςεων όπωσ αυτϋσ καταγρϊφονται ςτο ΣΕΔΕ, διαχρονικϊ οι μονϊδεσ 

παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από λιγνύτη τησ ΔΕΗ εξϋπεμπαν τισ μεγαλύτερεσ ποςότητεσ 

ΑΘ. Ωςτόςο η κατϊταξη των μεγαλύτερων ρυπαντών ςτην Ελλϊδα ϋχει αλλϊξει ςτην πορεύα 

των χρόνων, ειδικϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ 3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ. Στο Σχόμα 1, 

παρουςιϊζονται οι δϋκα (10) εγκαταςτϊςεισ που εξϋπεμψαν τισ μεγαλύτερεσ ποςότητεσ ΑΘ 

ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ τησ 3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ (2013 και 2020) αντύςτοιχα. 

 

 
Σχόμα 1: Οι 10 μονϊδεσ ςτην Ελλϊδα που εξϋπεμψαν τα περιςςότερα αϋρια θερμοκηπύου το 2013 και το 2020. 

 

Ο ατμοηλεκτρικόσ ςταθμόσ (ΑΗΣ) του Αγύου Δημητρύου όταν και τισ δύο χρονιϋσ ο μεγαλύτεροσ 

ρυπαντόσ ςτην Ελλϊδα. Ωςτόςο, ενώ το 2013 όταν μύα από τισ πιο ρυπογόνεσ εγκαταςτϊςεισ 

ςτην Ευρώπη, εκπϋμποντασ 13,1 εκατ. τόνουσ CO2, το 2020 εξϋπεμψε 70% λιγότερο (3,87 εκατ. 

τόνουσ). Αξιοςημεύωτη εύναι η διαρκόσ παρουςύα ενεργοβόρων βιομηχανιών ςτη ςχετικό λύςτα. 

Το 2020 μϊλιςτα όταν η πρώτη χρονιϊ που η παρουςύα τουσ ςτουσ 10 μεγαλύτερουσ ρυπαντϋσ 

υπόρξε πολυπληθϋςτερη από αυτό των λιγνιτικών ςταθμών (3 διυλιςτόρια και 2 

τςιμεντοβιομηχανύεσ ϋναντι 3 λιγνιτικών ςταθμών). Επύςησ για πρώτη φορϊ το 2020 για το 

διϊςτημα 2013-2020, δύο μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ από ορυκτό αϋριο ςυγκαταλϋγονται 

ανϊμεςα ςτουσ 10 μεγαλύτερουσ ρυπαντϋσ τησ χώρασ. 

 

Η γεωγραφικό κατανομό των εγκαταςτϊςεων με τισ περιςςότερεσ εκπομπϋσ ΑΘ το 2020 

παρουςιϊζεται ςτο Σχόμα 2. Όπωσ φαύνεται, πλϋον η μεγαλύτερη ςυγκϋντρωςη παρατηρεύται 

ςτην Κεντρικό και Νότιο Ελλϊδα και ειδικότερα ςτισ περιφερειακϋσ ενότητεσ Αττικόσ, Βοιωτύασ 

και Κορύνθου. Οι τρεισ αυτϋσ περιφερειακϋσ ενότητεσ αθροιςτικϊ παύρνουν τα «ςκόπτρα» από 
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τη Δυτικό Μακεδονύα, ςτην οπούα το 2013 βρύςκονταν οι τϋςςερισ, με διαφορϊ, μεγαλύτεροι 

ρυπαντϋσ ςτην Ελλϊδα, ακολουθούμενη από την περιφερειακό ενότητα Αρκαδύασ, η οπούα 

επιβαρυνόταν από τουσ δύο λιγνιτικούσ ςταθμούσ τησ Μεγαλόπολησ που βρύςκονταν ςτην 5η 

και 6η θϋςη αντιςτούχωσ.  

 

 
Σχόμα 2: Γεωγραφικό κατανομό των 10 μονϊδων ςτην Ελλϊδα με τισ περιςςότερεσ εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου το 

2020 ςτην Ελλϊδα. 
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Συμπερϊςματα – Προτϊςεισ 
 

Τα επύςημα ςτοιχεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και του Ευρωπαώκού Οργανιςμού 

Περιβϊλλοντοσ που αξιοποιόθηκαν ςτην παρούςα ανϊλυςη ϋδειξαν ότι ςτην ΕΕ-27 οι εκπομπϋσ 

ςτουσ τομεύσ του ΣΕΔΕ μειώθηκαν κατϊ 42,3% μεταξύ 2005 και 2020. Η μεύωςη ςτουσ τομεύσ 

του ΣΕΔΕ ωσ το 2020 εύναι πρακτικϊ ύςη με τον ςτόχο που εύχε τεθεύ για το ΣΕΔΕ για το 2030 

(43% ςε ςύγκριςη με το 2005), αναδεικνύοντασ αφενόσ τη μειωμϋνη φιλοδοξύα που επεδεύκνυε 

η Ευρωπαώκό Ένωςη μερικϊ χρόνια πριν και αφετϋρου τισ δυνατότητεσ που παρϋχει το ΣΕΔΕ 

για την επύτευξη των κλιματικών τησ ςτόχων.  

Με δεδομϋνο τον επεύγοντα χαρακτόρα που ϋχουν οι προειδοποιόςεισ των επιςτημόνων για την 

αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, εύναι ςημαντικό οι ςτόχοι τησ ΕΕ-27 που θα τεθούν ςτο 

πλαύςιο του νϋου νομοθετικού πακϋτου “fit for 55” για το 2030 να εύναι πολύ πιο φιλόδοξοι. 

 

Τη μεγαλύτερη ςυμμετοχό ςτη μεύωςη του εκπομπών ΣΕΔΕ τησ ΕΕ-27 εύχε ο τομϋασ 

παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ ο οπούοσ κατϋχει και το μεγαλύτερο μερύδιο ςτισ 

ςυνολικϋσ εκπομπϋσ του ΣΕΔΕ (μεταξύ 59,2% και 71,6%) και ςημεύωςε μεύωςη 42,7 % μεταξύ 

2005 και 2020. Την ύδια περύοδο, οι εκπομπϋσ από την ενεργοβόρο βιομηχανύα που αποτελεύ 

τον δεύτερο πιο ςημαντικό τομϋα του ΣΕΔΕ, παρϋμειναν ςχετικϊ ςταθερϋσ λόγω τησ πληθώρασ 

δωρεϊν δικαιωμϊτων που λαμβϊνουν οι βιομηχανύεσ από την ϋναρξη λειτουργύασ του ΣΕΔΕ ϋωσ 

ςόμερα. Εξαύρεςη αποτϋλεςε το 2020 όπου οι εκπομπϋσ από την ενεργοβόρο βιομηχανύα 

μειώθηκαν κατϊ 9,5% ςε ςχϋςη με το 2019 λόγω τησ πανδημύασ. Επύςησ το 2020 

καταποντύςτηκαν οι εκπομπϋσ από τισ αερομεταφορϋσ παρουςιϊζοντασ μεύωςη κατϊ 65,6% ςε 

ςχϋςη με το 2019, ενώ την περύοδο 2013-2019 εμφϊνιςαν διαρκεύσ αυξόςεισ που ςωρευτικϊ 

ϋφταςαν ςτο 36%.   

 

Κεντρικό ρόλο ςτη μεύωςη των εκπομπών του ΣΕΔΕ ςτην ΕΕ-27 εύχε η μεύωςη τησ παραγωγόσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ςτερεϊ ορυκτϊ καύςιμα, η οπούα κλιμακώθηκε ειδικϊ μετϊ τη 

Συμφωνύα του Παριςιού, οδηγώντασ ςε μεύωςη κατϊ 51,8% μεταξύ 2005 και 2020. Με βϊςη τα 

δεδομϋνα εκπομπών του ΣΕΔΕ και την ανϊλυςη τουσ με τη μϋθοδο γραμμικόσ παλινδρόμηςησ 

(linear regression) για αυτϋσ τισ μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ την περύοδο 2016-2020, 

εκτιμϊται ότι η ΕΕ-27 θα απεξαρτηθεύ από λιγνύτη και λιθϊνθρακα ωσ το 2026, ενώ ςτην πιο 

ςυντηρητικό περύπτωςη που ληφθούν υπόψη τα δεδομϋνα ολόκληρησ τησ 3ησ φϊςησ του ΣΕΔΕ 

2013-2020, η απεξϊρτηςη από τα πιο ρυπογόνα καύςιμα ςτον πλανότη εκτιμϊται ότι θα λϊβει 

χώρα ωσ το 2030 ςτην ΕΕ-27.  

 

Στην Ελλϊδα παρατηρόθηκε μια μεγϊλη μεύωςη των εκπομπών του ΣΕΔΕ από 73,7 εκατ. 

τόνουσ το 2005 ςε 32,2 εκατ. τόνουσ το 2020 (-56,3%), η 3η καλύτερη τϋτοια επύδοςη ςτην ΕΕ-

27 μετϊ τη Δανύα και την Εςθονύα. Στισ δύο πρώτεσ φϊςεισ του ΣΕΔΕ οι εγκαταςτϊςεισ ςτην 

Ελλϊδα μεύωςαν τισ εκπομπϋσ τουσ κατϊ περύπου 9,5 εκατομμύρια τόνουσ ςε ςχϋςη με το 2005, 

μια μεύωςη που προόλθε κυρύωσ από τη ςυρρύκνωςη τησ βιομηχανικόσ δραςτηριότητασ κατϊ 

περιςςότερο από 41% που αποδύδεται ςτην οικονομικό κρύςη και ελϊχιςτα από τον τομϋα 

παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ (-4,7% ςτο ύδιο διϊςτημα). Ωςτόςο, το μεγαλύτερο 

μϋροσ τησ ςυνολικόσ μεύωςησ 2005-2020 ςυντελϋςτηκε κατϊ τη διϊρκεια τησ 3ησ φϊςησ του 

ΣΕΔΕ (-32 εκατ. τόνοι ό -49,9%) και προόλθε από τον δραςτικό περιοριςμό των εκπομπών του 

τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ (-30,8 εκατ. τόνοι ό -60,3%) κατϊ τη διϊρκεια 

αυτόσ τησ περιόδου. Αντύθετα με τισ δύο πρώτεσ φϊςεισ, κατϊ την 3η φϊςη του ΣΕΔΕ οι 
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εκπομπϋσ από την ενεργοβόρο βιομηχανύα παρϋμειναν περύπου ςταθερϋσ με εξαύρεςη το 2020 

όπου ςημειώθηκε μεύωςη κατϊ 11,2% λόγω του ςυνολικού περιοριςμού τησ οικονομικόσ 

δραςτηριότητασ εξαιτύασ τησ πανδημύασ.  

 

Η παρατηρούμενη μεύωςη των εκπομπών του τομϋα παραγωγόσ ηλεκτριςμού και θερμότητασ 

ςτην Ελλϊδα κατϊ την 3η φϊςη του ΣΕΔΕ οφεύλεται κυρύωσ ςτην υποχρϋωςη των μονϊδων 

ηλεκτροπαραγωγόσ να πληρώνουν για την αγορϊ δικαιωμϊτων εκπομπών CO2 ςτο 

χρηματιςτόριο ρύπων από το 2013 και μετϊ, ςε ςυνδυαςμό με την εκτόξευςη των τιμών CO2 

από το 2018 και μετϊ. Από αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ επιβαρύνθηκαν περιςςότερο οι λιγνιτικού 

ςταθμού τησ ΔΕΗ, οι οπούοι εκπϋμπουν περύπου 1,6 τόνουσ CO2 ανϊ παραγόμενη MWh, με 

αποτϋλεςμα οι εκπομπϋσ τουσ να μειωθούν από 42,4 εκατ. τόνουσ το 2012 ςε 25 εκατ. τόνουσ 

το 2017, πριν αρχύςουν να μειώνονται με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό, πϋφτοντασ ςτουσ 9,3 εκατ. 

τόνουσ το 2020.  

 

Τμόμα τησ ραγδαύα μειούμενησ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από λιγνύτη υποκαταςτϊθηκε 

από ορυκτό αϋριο εξαιτύασ του ςχετικϊ χαμηλού κόςτουσ καυςύμου τα τελευταύα χρόνια και 

κυρύωσ του γεγονότοσ ότι οι μονϊδεσ με καύςιμο το ορυκτό αϋριο εκπϋμπουν περύπου το ¼ τησ 

ποςότητασ CO2 που εκπϋμπουν οι ελληνικϋσ λιγνιτικϋσ μονϊδεσ ανϊ μονϊδα παραγόμενησ 

ενϋργειασ, με ςυνϋπεια να εύναι λιγότερο ευϊλωτεσ ςτισ υψηλϋσ τιμϋσ δικαιωμϊτων εκπομπών 

ςτο χρηματιςτόριο ρύπων. Σαν αποτϋλεςμα, ειδικότερα από το 2018 και εξόσ, το ορυκτό αϋριο 

εμφϊνιςε ςυνεχόμενη αύξηςη φτϊνοντασ το 2020 ςτα υψηλότερα επύπεδα εκπομπών από το 

2007. 

 

Ωςτόςο η ςημαντικό πρόοδοσ που ϋχει ςυντελεςτεύ ωσ τώρα ςτουσ τομεύσ του ελληνικού ΣΕΔΕ 

απϋχει ακόμα πολύ από τον ςτόχο μεύωςησ των εκπομπών κατϊ 74% ςε ςχϋςη με το 2005 που 

ϋχει θϋςει το υφιςτϊμενο ΕΣΕΚ για το 2030. Ο ςτόχοσ αυτόσ δε, αναμϋνεται να γύνει ακόμα πιο 

φιλόδοξοσ ςτην επικεύμενη αναθεώρηςη του κεντρικού κειμϋνου ϊςκηςησ ενεργειακόσ 

πολιτικόσ τησ Ελλϊδασ, ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειασ εναρμόνιςησ τησ χώρασ με τον νϋο 

κλιματικό ςτόχο τησ ΕΕ-27 για μεύωςη των καθαρών εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55% το 

2030 ςε ςχϋςη με το 1990.  

 

Σύμφωνα με το υφιςτϊμενο ΕΣΕΚ, ςυνολικϊ οι τομεύσ του ελληνικού ΣΕΔΕ προβλϋπεται να 

ςυνειςφϋρουν 18,9 εκατ. τόνουσ το 2030, δηλαδό, 13,3 εκατ. τόνουσ λιγότερο από τουσ 32,2 

εκατ. τόνουσ που εξϋπεμψαν το 2020. Ειδικότερα, ο τομϋασ ηλεκτροπαραγωγόσ προβλϋπεται 

να εκπϋμπει μόνο 6,6 εκατ. τόνουσ CO2 το 2030, ενώ το 2020 εξϋπεμψε 20,3 εκατ. τόνουσ, 7,9 

εκατ. τόνοι εκ των οπούων (39%) προόλθαν από μονϊδεσ ορυκτού αερύου.  

 

Επιπλϋον, οι προβλϋψεισ των αναλυτών τησ αγορϊσ ϊνθρακα δεύχνουν περαιτϋρω κλιμϊκωςη 

των τιμών δικαιωμϊτων εκπομπών που ενδϋχεται να ξεπερϊςουν και τα 100 ευρώ τον τόνο 

μϋςα ςτη δεκαετύα18, επύπεδα τιμών που θϋτουν εν αμφιβόλω την οικονομικό βιωςιμότητα 

ακόμα και των μονϊδων ορυκτού αερύου.   

 

Προκειμϋνου, λοιπόν, να ςυνειςφϋρει η Ελλϊδα ςτον νϋο πανευρωπαώκό κλιματικό ςτόχο 

μεύωςησ καθαρών εκπομπών κατϊ 55% το 2030 και να το πρϊξει αυτό με τον καλύτερο δυνατό 

                                                             
18 Carbon Pulse. 2021 7 Απριλύου. POLL: Big boost for EU carbon price forecasts as several analysts see 
EUAs topping €100 this decade. https://bit.ly/3h1c5Td  

https://bit.ly/3h1c5Td
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τρόπο για την εθνικό οικονομύα, απαιτεύται μεγϊλη προςοχό ςτην επιλογό των νϋων 

επενδύςεων ςτον τομϋα τησ ηλεκτροπαραγωγόσ. Η επιλογό του ορυκτού αερύου ωσ καυςύμου 

μετϊβαςησ δεν ςυνϊδει ούτε με τον ενδιϊμεςο κλιματικό ςτόχο του 2030, ούτε με τον 

μακροπρόθεςμο ςτόχο τησ κλιματικόσ ουδετερότητασ ωσ το 2050, αλλϊ ούτε και με τουσ 

αντύςτοιχουσ εθνικούσ ςτόχουσ για την ενϋργεια και το κλύμα.  

 

Παρϊλληλα, απαιτούνται επενδύςεισ για τη μεύωςη του ανθρακικού αποτυπώματοσ των 

ενεργοβόρων βιομηχανιών, οι οπούεσ με 11,5 εκατ. τόνουσ εκπομπϋσ το 2020, πόραν τα 

«ςκόπτρα» από τη λιγνιτικό βιομηχανύα μεταξύ των τομϋων εντόσ ΣΕΔΕ. Τϋλοσ, 

αδιαμφιςβότητη πρόκληςη για το μϋλλον εύναι ο περιοριςμόσ των εκπομπών ςτον τομϋα των 

αερομεταφορών, που αναμϋνεται να ανακϊμψουν μετϊ το τϋλοσ τησ πανδημύασ.   

  

Τα ευρόματα τησ παραπϊνω ανϊλυςησ πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ την επικεύμενη 

αναθεώρηςη τησ οδηγύασ που διϋπει τη λειτουργύα του ΣΕΔΕ ωσ αναπόςπαςτο τμόμα του 

πακϋτου «fit for 55». Τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ των τριών πρώτων φϊςεων (2005-2020) 

αποδεικνύουν ότι το ΣΕΔΕ αποτελεύ ϋνα ιδιαύτερα αποδοτικό εργαλεύο ϊςκηςησ τησ 

ευρωπαώκόσ κλιματικόσ πολιτικόσ, καθώσ πϋρα από τη ςημαντικό μεύωςη ςε όλουσ τουσ τομεύσ 

του, αποτϋλεςε την κινητόριο δύναμη για την επιτϊχυνςη τησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ ςτην 

Ελλϊδα και ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ μϋςω τησ απολιγνιτοπούηςησ. Η τελευταύα ϋχει όδη 

ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτη δραςτικό βελτύωςη των κλιματικών επιδόςεων τησ χώρασ. 

Συνεπώσ το επόμενο διϊςτημα, η Ελλϊδα θα πρϋπει να υποςτηρύξει τη διαμόρφωςη ενόσ ΣΕΔΕ 

το οπούο θα υποςτηρύξει περαιτϋρω τη μετϊβαςη μακριϊ από τα ορυκτϊ καύςιμα, τόςο ςτην 

ηλεκτροπαραγωγό όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ κλϊδουσ που υπϊγονται ςτο ΣΕΔΕ.  



Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50, 11528 Αθήνα
Τ. 210 7233384
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