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Οι στόχοι της Ε.Ε.

 Έως το 2020: 

- 20% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (σε σύγκριση με το 1990)

- 20% μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ

- 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοση

- 10% των μεταφορών από ΑΠΕ 

 Έως το 2030: 

- τουλάχιστο 40% μείωση στις εκπομπές ΑτΘ– αναμένεται να γίνει 55% Ιουν. 2021

- τουλάχιστο 32% μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ

- 32,5 % βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

- 14% των μεταφορών από ΑΠΕ

- Έως το 2050: 

- 80-100% μείωση στις εκπομπές ΑτΘ (σε σύγκριση με το 1990)

- 90% μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών



Απόκλιση από στόχους 2030



Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου  - Μεταφορές (ΕΕ)



Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου  - Μεταφορές (ΕΕ)



Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου  - Μεταφορές (ΕΕ)



Μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας στις μεταφορές

Ελλάδα 
(2019) 
4,0%

ΕΕ 
(2019) 
8,9%



Νέοι στόχοι της Ε.Ε. – 2030 - 2050



Οι στόχοι της Ε.Ε. – 2030 - 2050

 Μείωση της συνολικής 
κατανάλωσης 
ενέργειας στις 
μεταφορές, κυρίως 
λόγω μείωσης στις 
οδικές μεταφορές

 Κύριος παράγοντας ο 
εξηλεκτρισμός των 
οδικών μεταφορών 
και η μεγαλύτερη 
χρήση πιο 
αποδοτικών τρόπων 
μεταφοράς όπως 
σιδηροδρομικές και 
θαλάσσιες μεταφορές



Οι στόχοι της Ε.Ε. – 2030 - 2050



Οι στόχοι της Ε.Ε. – 2030 - 2050

Μερίδια καυσίμων μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων διεθνών 

αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών)



Green Deal - Μεταφορές

 μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 
2050

 ενίσχυση των πολυτροπικών μεταφορών. Σημαντικό μέρος 
του 75 % των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών που 
πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα πρέπει να στραφεί 
προς τις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

 ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας και λύσεων για την «κινητικότητα ως 
υπηρεσία» (Mobility-As-A-Service)

 “οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να 
σταματήσουν» - επανεξέταση μεταξύ άλλων, των 
τρεχουσών φορολογικών απαλλαγών, μεταξύ άλλων και 
για τα αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα



Green Deal - Μεταφορές

 επιτάχυνση της παραγωγής και της διανομής βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές

 επανεξέταση της Οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών 
καυσίμων και τον Κανονισμό 1315/2013 ΔΕΔ-Μ 
(Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) με στόχο την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης οχημάτων και σκαφών 
μηδενικών και χαμηλών εκπομπών

 Πρόταση για αυστηρότερα πρότυπα για τις εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων από οχήματα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης



Green Deal - Μεταφορές

Έως το 2030
 Τουλάχιστο 30 εκ. αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών στους ευρωπαϊκούς 

δρόμους

 Διπλασιασμός μετακινήσεων με τρένα υψηλής ταχύτητας

 Ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα της αυτοματοποιημένης κινητικότητας

 Διαθέσιμα στην αγορά σκαφών μηδενικών εκπομπών

Έως το 2035
 Διαθέσιμα στην αγορά μεγάλα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών

Έως το 2050
 Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, λεωφορεία και νέα βαρέα οχήματα θα 

είναι μηδενικών εκπομπών

 Διπλασιασμός των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών 

 Η σιδηροδρομική κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας θα τριπλασιαστεί

 Πλήρως λειτουργικό, πολυτροπικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 
για βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές με συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας



ΕΕ  - Πολιτικές για τις μεταφορές

 Αναθεώρηση Οδηγίας (ΕΕ) 2014/94 (προκειμένου να συμβαδίζει με 
Πράσινη Συμφωνία), σχετικά με πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην EE προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να μετριαστούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών

 Η αναθεωρημένη Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 (Clean Vehicles Directive), 
αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην αύξηση των «καθαρών» 
οχημάτων που θα κινούνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η νέα 
οδηγία ορίζει τα "καθαρά οχήματα" και θέτει εθνικούς στόχους για τις 
δημόσιες συμβάσεις – προμήθειες οχημάτων. Ισχύει για διάφορα μέσα 
δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων αγορών, μισθώσεων, 
ενοικίων και σχετικών συμβάσεων υπηρεσιών



ΕΕ  - Πολιτικές για τις μεταφορές

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Οδηγία 2019/1161 , ένα «καθαρό όχημα» 
ορίζεται ως:

 Ελαφρύ «καθαρό» όχημα: οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή ημι-φορτηγό που 
πληροί τα παρακάτω όρια εκπομπών:

 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025: έως 50g/km CO2 και έως 80% των ορίων 
για NOx και μικροσωματίδια, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

 από 1 Ιανουαρίου 2026: μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών

 «Καθαρό» βαρύ όχημα: οποιοδήποτε φορτηγό ή λεωφορείο που κάνει 
χρήση κάποιου από τα παρακάτω εναλλακτικά καύσιμα: υδρογόνο, 
ηλεκτρική ενέργεια (με συσσωρευτή ή plug-in hybrid), φυσικό αέριο 
(CNG, LNG, βιομεθάνιο), υγρά βιοκαύσιμα, συνθετικά και παραφινικά 
καύσιμα, LPG (υγραέριο).

 Οι εθνικοί στόχοι ορίζονται ως ένα ελάχιστο ποσοστό καθαρών 
οχημάτων στις συνολικές δημόσιες συμβάσεις σε ένα κράτος μέλος 
(Ελλάδα 25,3%)



ΕΕ  - Πολιτικές για τις μεταφορές

 Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ασχολείται με την εφαρμογή και 
την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρομικών γραμμών, οδών, 
εσωτερικών πλωτών οδών, θαλάσσιων ναυτιλιακών διαδρομών, λιμένων, 
αερολιμένων και σιδηροδρομικών τερματικών (Ελλάδα: Orient-East Med)



EU-ETS  Αερομεταφορές

 Στην ΕΕ το 2017, οι άμεσες εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών 
αντιπροσώπευαν το 3,8% των συνολικών εκπομπών CO2. Ο τομέας των 
αερομεταφορών δημιουργεί το 13,9% των εκπομπών από τις μεταφορές, 
καθιστώντας τον τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
μετά τις οδικές μεταφορές.

 Οι εκπομπές CO2 από την αεροπορία έχουν συμπεριληφθεί στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) από το 2012. Σύμφωνα με το ETS της ΕΕ, 
όλες οι αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ευρώπη, ευρωπαϊκές και 
μη ευρωπαϊκές, υποχρεούνται να παρακολουθούν, να αναφέρουν και να 
επαληθεύουν τις εκπομπές τους. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουν εμπορικά 
δικαιώματα που καλύπτουν ένα ορισμένο επίπεδο εκπομπών από τις πτήσεις 
τους ανά έτος.

 Το σύστημα έχει συμβάλει μέχρι στιγμής στη μείωση του αποτυπώματος 
άνθρακα του αεροπορικού τομέα κατά περισσότερο από 17 εκατομμύρια 
τόνους CO2 ετησίως.



EU-ETS  Αερομεταφορές

 Η αναθεώρηση της οδηγίας ETS της ΕΕ σχετικά με τις αερομεταφορές θα 
χρησιμεύσει για την εφαρμογή του προγράμματος αντιστάθμισης και μείωσης 
του άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία (CORSIA) από την ΕΕ κατά τρόπο 
συμβατό με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα το 2030. Η πρόταση, που έχει 
προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, θα αποτελέσει μέρος της 
ευρύτερης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 Στο πλαίσιο του CORSIA, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να:

 • παρακολουθούν τις εκπομπές σε όλα τα διεθνή δρομολόγια

 • αντισταθμίζουν τις εκπομπές από διαδρομές που περιλαμβάνονται στο 
σύστημα αγοράζοντας επιλέξιμα δικαιώματα εκπομπών που δημιουργούνται 
από έργα που μειώνουν τις εκπομπές σε άλλους τομείς (π.χ. ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας)

 Κατά την περίοδο 2021-2035, και βάσει της αναμενόμενης συμμετοχής, το 
σύστημα εκτιμάται ότι αντισταθμίζει περίπου το 80% των εκπομπών που θα 
βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα του 2020. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
συμμετοχή στις πρώτες φάσεις είναι εθελοντική για τα κράτη και υπάρχουν 
εξαιρέσεις για εκείνα με χαμηλή αεροπορική δραστηριότητα. Όλες οι χώρες της 
ΕΕ θα ενταχθούν στο πρόγραμμα από την αρχή.



Green Deal - Μεταφορές

 Αναθεώρηση EU Energy Taxation Directive – φορολόγηση καυσίμων

 Μεγαλύτερη φορολόγηση ορυκτών καυσίμων?

 Αναθεώρηση EU ETS ώστε πιθανά να συμπεριλάβει και άλλους κλάδους 
μεταφορών όπως οδικές και θαλάσσιες μεταφορές

 Αποδοτικό μέτρο

 Αύξηση τιμών ορυκτών καυσίμων (πιθανά ~0,1-0,2 €/λτ)?

 Effort Sharing Scheme  - μείωση ενδιαφέροντος?

 To ETS για αεροπορικές μεταφορές (free allowances) έχει επηρεάσει 
αρνητικά άλλους πιο αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς όπως 
σιδηροδρομικές που δεν ανήκουν στο ETS

 Αναθεώρηση των προτύπων σχετικά με εκπομπές CO2 για αυτοκίνητα 
και ημιφορτηγά έως τον Ιούνιο του 2021

 Αναταράξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο

 Αγωγή 2 δις € RWE προς Ολλανδία



(Revised) Renewable Energy Directive (RED II) –
2018/2001/EC

 Στόχος 20% κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ, έως το 2020 (RED I)
 Ελλάδα σχετικός στόχος 18%

 Τελευταία στοιχεία (2019) ->19,7% υπερκάλυψη του συνολικού στόχου

 Στόχος 32% κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ (EE), έως το 2030

 Στόχος 14% μερίδιο ΑΠΕ στις μεταφορές (EE), έως το 2030
 Υπόχρεοι οι προμηθευτές καυσίμων

 Τα βιοκαύσιμα για να προσμετρώνται πρέπει να είναι αειφόρα

 Συμβατικά βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας - max 1% πάνω από 

ποσοστό κατά το 2020 ή 7% (όποιο είναι χαμηλότερο) •  Αν το ποσοστό είναι 

μικρότερο του 7%, δύναται να μειωθεί αντίστοιχα ο στόχος του 14%.

 Βιοκαύσιμα υψηλού ρίσκου ILUC• σταδιακή εξάλειψη μέχρι το 2030 (εκτός και αν 

καταφέρνουν να πιστοποιούνται ως χαμηλού ρίσκου ILUC)

 Βιοκαύσιμα Annex IX, part Α • 0.2% έως το 2022 • 1.0% έως το 2025 • 3.5% έως 

το 2030. • Ισχύει διπλομέτρηση

 Βιοκαύσιμα Annex IX, part B • max1.7% πραγματικό, καθώς ισχύει 

διπλομέτρηση θα φτάνει 3.4%



(Revised) Renewable Energy Directive (RED II) –
2018/2001/EC

 Πολλαπλασιαστής (x1.5) για κίνηση τρένων με ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ

 Πολλαπλασιαστής (x4) για κίνηση οδικών οχημάτων με ηλεκτρική ενέργεια από 
ΑΠΕ

 Θα μπορούν να προσμετρώνται και ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μη-
βιολογικής προέλευσης (π.χ. power-to-liquid, power-to-gas)



Fuel Quality Directive (FQD)

 Οδηγίες 98/70/EC, 2009/30/EC, 2015/1513/EC, 2015/652/EC

 Θέσπιση στόχων για μείωση εκπομπών κύκλου ζωής ΑτΘ των καυσίμων 
για μεταφορές

 Υποχρεωτικά μείωση κατά 6% σε σχέση με πρότυπο 2010 (Ελλάδα 
ενδεικτικός ενδιάμεσος στόχος 3% για το 2019)

 Προαιρετικά επιπλέον μείωση 4% μέσω δέσμευσης CO2 και χρήση 
Clean Development Mechanism

 Αφορά τους «προμηθευτές» καυσίμων

 Με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 καθορίζονται οι σχετικές μέθοδοι 
υπολογισμού εκπομπών ΑτΘ και οι σχετικές απαιτήσεις υποβολής των 
εκθέσεων

 Εθνική Νομοθεσία (2015/652): άρθ.19Α του Ν.4062/12

 Ο στόχος (6% μείωση εκπομπών ΑτΘ) παραμένει και για μετά το 2020



FQD και REDII

 Στην FQD & REDII υπόχρεα μέρη οι Προμηθευτές καυσίμων, ενώ στη 
REDI τα Κράτη-Μέλη

 Στη REDII κίνητρο για προώθηση εναλλακτικών καυσίμων η μεγαλύτερη 
χρήση συντελεστών (π.χ. X4 για ηλεκτρική ενέργεια σε αυτοκίνητα) 

 Τα όρια της REDII στην ανάμιξη βιοκαυσίμων από καλλιέργειες, 
επηρεάζουν την επίτευξη στόχων FQD

 Στην FQD εξαιρείται η ηλεκτρική ενέργεια για σιδηροδρομικές 
μεταφορές

 Και οι δύο Οδηγίες αναμένεται να αναθεωρηθούν εντός του 2021, ώστε 
να ευθυγραμμιστούν μεταξύ άλλων με τις νέες απαιτήσεις του Green 
Deal



N. 4546/2018

Άρθρο 23 (Ορισμοί)

 Βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαια εσωτερικής καύσης

 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής και ανά μονάδα 
ενέργειας

 Προμηθευτής: O φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από 

σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος 
κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 Βιοκαύσιμα

 Ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης

 Υπολείμματα μεταποίησης, γεωργίας κλπ

 Εκπομπές κατά το πρώτο στάδιο (UERs)

 Άσφαλτος, πισσούχος σχιστόλιθος, συμβατικό αργό πετρέλαιο

 Οικονομικός φορέας

 Φορέας Επαλήθευσης



N. 4546/2018

Αρθ. 24 (με το οποίο προστίθεται άρθρο 19Α στον Ν. 4062/12)

1. Οι διατάξεις εφαρμόζονται για καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε:

 Οδικά οχήματα (π.χ. I.X. αυτοκίνητα, δίκυκλα ,βαρέα οχήματα όπως 

λεωφορεία, φορτηγά, απορριμματοφόρα, ταξί κλπ)

 Μη-οδικά κινητά μηχανήματα

 Τρένα (όχι ηλεκτρική ενέργεια)

 Γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, κινητά μηχανήματα έργου κλπ

 Κατασκευαστικά μηχανήματα (π.χ. μπουλντόζες)

 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα

 Άλλα μη-οδικά κινητά μηχανήματα

 Σκάφη αναψυχής (όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα)

 Οδικά μόνο ηλεκτρικά οχήματα (π.χ. Ι.Χ/ σκούτερ ηλεκτρικά, όχι τρένα)



N. 4546/2018

Άρθ 24. 2. Οι προμηθευτές /υπόχρεοι καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την 
ένταση ΑτΘ, των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην 
αγορά, παρέχοντας τουλάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Συνολικό όγκο κάθε καυσίμου/ενέργειας, τον τόπο αγοράς και την 

προέλευση του – (Πρόσφατη τροποποίηση Ν. 4602/19, ΦΕΚ 45Α, αρθ.82)

 Τις εκπομπές ΑτΘ ανά μονάδα ενέργειας των καυσίμων (κύκλου 
ζωής)

 Οδό παραγωγής βιοκαυσίμων, τιμές εκπομπών ΑτΘ ανά μονάδα 
ενέργειας, τιμές ILUC

 Προσοχή, στοιχεία fuelstats, σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων

 Προκαθορισμένες τιμές εκπομπών ΑτΘ για όλα τα καύσιμα πλην βιοκαυσίμων, 
ηλεκτρικής ενέργειας



N. 4546/2018

Άρθ 24. 3. Υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής της έκθεσης της παραγράφου 2 

σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα 
παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι 
και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά, έχουν οι κάτωθι προμηθευτές:

 Κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ (παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002)

 Κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ’ (παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002)

 Κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (άρθρου 5Α του ν. 3054/2002)

 Μεγάλοι τελικοί καταναλωτές (Ν. 3054/02, άρθ. 3, παρ.13)

 Κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας (Ν.3054/02, άρθ. 7, παρ.3, περ. α,β)

 Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί & κοινοπραξίες (Ν. 3054/02, αρθ.7, παρ.10)

 Κάτοχοι άδειας προμήθειας Φ.Α. (Ν.4001/11, αρθ.81)

 Κάθε άλλος προμηθευτής που διαθέτει καύσιμα σε χρήσεις της παρ. 1, 
του άρθ. 19Α του Ν. 4062/12



N. 4546/2018

Άρθ 24. 4. Προαιρετική υποβολή για τους παρακάτω προμηθευτές:

 Κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4011/11, άρθ. 

134) για χρήση σε οδικά οχήματα και εφόσον αποδείξουν ότι μπορούν να 
μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλ. ενέργεια 
(απαιτείται επίσης βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ)

 Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις 

αερομεταφορές και εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας
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Άρθ 24. 5. Στόχοι:

 Οι προμηθευτές (και όχι τα κράτη μέλη) οφείλουν να μειώσουν κατά 
6% τουλάχιστο τις εκπομπές ΑτΘ έως 31/12/2020, συγκριτικά με 
το βασικό πρότυπο καυσίμου για το 2010

 Ενδεικτικός ενδιάμεσος στόχος για το 2019: μείωση 3%

 Προαιρετικά, και επιπλέον του στόχου 6%, οι προμηθευτές μπορούν να 
επιφέρουν επιπλέον μείωση κατά 4%, μέσω των παρακάτω οδών:

 Χρήση ενέργειας χαμηλών εκπομπών ΑτΘ ή/και χρήση τεχνολογιών όπως 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (έως 2%)

 Χρήση πιστωτικών μορίων του Μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του Κιότο 
(έως 2%)



N. 4546/2018

Άρθ 24. 6. Υπολογισμοί:

 Για βιοκαύσιμα, σύμφωνα με το άρθ. 22 του Ν. 4062/12 

 Για λοιπά καύσιμα και ενέργεια χρησιμοποιούνται 
προκαθορισμένες τιμές ανά καύσιμο (Παράρτημα Δ)
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Άρθ 24. 7. Ομάδες προμηθευτών:
 Υπάρχει η δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων μέσω κοινής υποβολής (σε αυτή τη 

περίπτωση οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές λογίζονται ως ένας)

 Μείωση εκπομπών εντός της ελληνικής επικράτειας

Άρθ 24. 8. Υπολογισμοί εκπομπών ΑτΘ και Πρότυπο Υποβολής Στοιχείων :
 Υπολογισμοί μέσω του Παραρτήματος Δ’ της 2015/652

 Τα στοιχεία των εκθέσεων υποβάλλονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρότυπο που 
υπάρχει στο Παράρτημα Ζ’ της 2015/652

 Εντούτοις, στη πράξη θα χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό υπόδειγμα .xls του Central Data 
Repository της ΕΕΑ (Εuropean Environment Agency) 

Άρθ 24. 9. Επαλήθευση συμμόρφωσης :

 Η σύγκριση της μείωσης εκπομπών ΑτΘ θα γίνεται με βάση το «βασικό πρότυπο 
καυσίμου» (Παράρτ. Ε’ της 2015/652), το οποίο ορίζεται για το 2010 σε 94,1 gCO2eq/MJ
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Άρθ 24. 10. Προθεσμίες υποβολής εκθέσεων:

 Υποβολή έως 30/4 κάθε έτους, για τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (έτος 
αναφοράς)

 3η έκθεση έως 30/4/2021 για τα στοιχεία του 2020

 Τα στοιχεία υποβάλλονται στο ΚΑΠΕ ως εξής:

 α) Σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό πρότυπο (.xls) που 
προαναφέρθηκε και

 β) Σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο (ή νόμιμους 
εκπροσώπους σε περίπτωση Ομάδας Προμηθευτών), μαζί με Πόρισμα 
Επαλήθευσης από κατάλληλο Φορέα Επαλήθευσης

Άρθ 24. 11. Φορείς Επαλήθευσης:

 Διαπιστευμένοι από ΕΣΥΔ ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα κράτους μέλους της ΕΕ, 
σύμφωνα με:

 ISO 14065 (περί απαιτήσεων επαλήθευσης εκπομπών ΑτΘ) ή

 ΙSΟ 17065 (περί απαιτήσεων για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών)
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Άρθ 24. 12. Για προσμέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται

 Συνυποβολή βεβαίωσης του κατόχου άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 για την επιβεβαίωση της ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση και

 συνυποβολή βεβαίωσης του ΔΕΔΔΗΕ για τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας που διέθεσε ο κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 
χρήση σε οδικά οχήματα. Εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία για την 
έκδοση της βεβαίωσης η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν λαμβάνεται 
υπόψη.

Άρθ 24. 13. Υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο

 Υποβάλλεται έως 31/12 κάθε έτους από ΥΠΕΝ (Διεύθυνση ΑΠΕ & Εναλλακτικών 
Καυσίμων) με συγκεντρωτικά στοιχεία
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Άρθ 24. 14 UERs
 Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των 
μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs) που υποβάλλονται

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να εξειδικεύονται οι 
απαιτήσεις του σημείου δ της παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ’ σχετικά με την 
επιλεξιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο 
(UERs).

Άρθ 24. 15. Αρμόδιοι Φορείς

 Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τήρησης 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο και την εισήγηση για την επιβολή 
κυρώσεων

 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται ως ο 
φορέας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 
Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου.
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 Άρθ 24.17 – Κυρώσεις
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94820/786/19.12.2018
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων 
του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια 
προστίμων» στο ΦΕΚ Β’ 5881/2018, 
καθορίζονται κυρώσεις προς τους υπόχρεους 
που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της σχετικής νομοθεσίας

Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής της έκθεσης ή/και μη 
επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης 
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 
19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 
5.000 €

Για ανακριβή / ελλιπή στοιχεία 1.000 €  -
5.000 €

Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής
μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) …,
επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον
βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την
ποσότητα εκπομπών (tn CO2eq) η οποία
υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην
επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:

- Για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις
εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως
2,7% επιβάλλεται πρόστιμο 100 €/tn CO2eq

- Επιπλέον για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει
τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση
μεγαλύτερη του 2,7% και έως μείωση 4%
επιβάλλεται πρόστιμο 10 €/tn CO2eq

- Και επιπλέον για κάθε τόνο CO2eq που
υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε
μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της
υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται
πρόστιμο 2 €/tn CO2eq

- Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000€
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Αρθ. 25-28

Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων, υπολογισμός εκπομπών ΑτΘ βιοκαυσίμων κλπ

Άρθ. 29.

Βιοαιθανόλη

…η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού 
μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα 
έτη.

Άρθ. 33

Εισαγωγή Παραρτήματος Δ, σχετικά με αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών ΑτΘ
(2015/652)



Τρόποι επίτευξης στόχων

 Ομάδες προμηθευτών

 Αυξημένη χρήση εναλλακτικών ορυκτών καυσίμων (LPG, CNG)

 Ντίζελ 95.1 gCO2eq / MJ

 Βενζίνη 93.3 gCO2eq / MJ

 LPG 73.6 gCO2eq / MJ

 CNG 69.3 gCO2eq / MJ

 Αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων 

 Αυξημένη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων /αερομεταφορές

 Ηλεκτροκίνηση (172,98 gCO2eq / MJ x0.4 -> 69,2 gCO2eq / MJ)

 UER (Upstream Emissions Reductions) – Μείωση εκπομπών κατά το 1ο

στάδιο



UERs

 UER είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το πρώτο στάδιο την 
οποία δηλώνει ο προμηθευτής και μετριέται σε gCO2eq

 Αφορά projects σχετικά με μείωση εκπομπών ΑτΘ για το στάδιο από την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων μέχρι και το διυλιστήριο (πριν την επεξεργασία)

 Εφαρμόζονται μόνο στο πρώτο στάδιο των εκπομπών των μέσων προκαθορισμένων 
τιμών για τη βενζίνη, το πετρέλαιο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή το 
υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG).

 UERs προερχόμενες από οποιαδήποτε χώρα επιτρέπεται να καταλογίζονται ως μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα παραγόμενα από οποιαδήποτε 
πηγή πρώτων υλών που προμηθεύει οποιοσδήποτε προμηθευτής.

 Υπολογίζονται μόνο αν συνδέονται με έργα που άρχισαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

 Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι οι UERs δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς 
την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κατά το άρθρο 19Α.

 Οι UERs θα εκτιμώνται και θα επικυρώνονται σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που 
προσδιορίζονται στα διεθνή πρότυπα και ιδίως τα πρότυπα ISO 14064, ISO 14065 και ISO 
14066.

 Η επαλήθευση των μεθόδων για την εκτίμηση των UERs πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 14064-3 και ο οργανισμός που πραγματοποιεί την επαλήθευση πρέπει να 

είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14065.



UERs

 Για να είναι επιλέξιμες οι UERs για τους σκοπούς της παρούσας μεθόδου υποβολής 
εκθέσεων και υπολογισμού, οι προμηθευτές θα συνυποβάλλουν με την έκθεση της παρ. 2 
του άρθρου 19Α τα ακόλουθα:

α) την ημερομηνία έναρξης του έργου, που πρέπει να είναι μετά την 1η Ιανουαρίου 2011,

β) τις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών σε gCO2eq,

γ) τη διάρκεια για την οποία σημειώθηκαν οι δηλωθείσες μειώσεις,

δ) την πλησιέστερη στον τόπο του έργου πηγή εκπομπής, με προσδιορισμό του γεωγραφικού 
μήκους και πλάτους μέχρι τέταρτο δεκαδικό ψηφίο,

ε) τις βασικές ετήσιες εκπομπές πριν από την εγκατάσταση των μέτρων μείωσης και τις ετήσιες 
εκπομπές μετά την εφαρμογή των μέτρων μείωσης, σε gCO2eq/MJ παραγόμενης πρώτης ύλης,

στ) τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό πιστοποιητικού που είναι μοναδικός για την 
ταυτοποίηση του σχήματος και των διεκδικούμενων μειώσεων των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου,

ζ) τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό, που είναι μοναδικός για την ταυτοποίηση της μεθόδου 
υπολογισμού και του σχετικού σχήματος,

η) όταν το έργο σχετίζεται με εξόρυξη πετρελαίου, τον μέσο ετήσιο λόγο αερίου-πετρελαίου 
(Gas-Oil Ratio —GOR) σε διάλυμα, τα προηγούμενα έτη και το έτος που αφορούν οι μειώσεις 
εκπομπών, την πίεση του ταμιευτήρα,το βάθος του φρέατος και τον ρυθμό παραγωγής αργού 
πετρελαίου.



UERs

Πιθανοί τύποι έργων:

 Flaring αερίων κατά την εξόρυξη αργού πετρελαίου

 Έργα εξοικονόμησης ενέργειας κατά την εξόρυξη αργού 
πετρελαίου

 Χρήση ΑΠΕ κατά την εξόρυξη αργού πετρελαίου

 Αλλαγή τρόπου μεταφοράς αργού πετρελαίου (π.χ. με 
αγωγό αντί για οχήματα)

 Δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων UER 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 Μεγάλο κόστος δημιουργίας και λειτουργίας σχετικών 
μητρώων



UER

 Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των 
μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs) που 
υποβάλλονται

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μπορούν να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις του σημείου δ της 
παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ’ σχετικά με την 
επιλεξιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων 
εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs).



UER – Γερμανία

 Σε ισχύ σχετικό διάταγμα από 29/01/2018 (Upstream-Emissionsminderungs-
Verordnung, UERV)

 Max 1.2% ως προς τον σχετικό στόχο μπορεί να προέλθει από UER

 Φορέας παρακολούθησης & ελέγχου: German Environment Agency / German 
Emissions Trading Authority

 Μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών των σχετικών project, σε συμφωνία με 
CDM (Clean Development Mechanism)

 Αίτηση για έγκριση project στις αρμόδιες αρχές, πριν την έναρξη του (νέο έργο)

 Οι εκπομπές δεν θα πρέπει να σχετίζονται με εκπομπές του European Emissions 
Trading Scheme (EU-ETS)

 Στο σχετικό Μητρώο, μπορούν να έχουν λογαριασμό οι Project Operators 
καθώς και οι υπόχρεοι στην Οδηγία

 Μεταφορά UER certificates από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο, με συμβόλαια 
εκτός Μητρώου



UER – Γερμανία

 Μέχρι και Φεβρουάριο 2021, υπάρχουν καταχωρημένα δικαιώματα UER για 8 
έργα (6 με έδρα τη Κίνα και 2 με έδρα Ομάν)

 Για το ίδιο έργο, δεν επιτρέπεται να εκδίδονται δικαιώματα στη Γερμανία και 
ταυτόχρονα σε άλλες χώρες

 Απαιτείται εγγυητική επιστολή από τον lead partner του έργου, μέχρι να 
ολοκληρωθεί το verification από τις αρμόδιες αρχές

 Υπό προϋποθέσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δικαιώματα CDM (Clean 
Development Mechanism) - εννοείται ότι και πάλι θα πρέπει να αφορά νέο 
έργο, με την αίτηση για verification πριν την εκκίνηση του έργου – κίνδυνος 
double counting

 Η αρμόδια αρχή παρακολούθησης κάθε χώρας – μέλους μπορεί να ανοίξει 
λογαριασμό στο γερμανικό μητρώο. Μέσω αυτού του λογαριασμού , μπορούν 
να γίνονται μεταφορές δικαιωμάτων

 Ο έλεγχος και έκδοση σχετικών δικαιωμάτων σε κάθε χώρα αφορά τις σχετικές 
αρμόδιες εθνικές αρχές

 Για κάθε έργο UER, η διάρκεια των δικαιωμάτων είναι 12 μήνες, χωρίς 
δυνατότητα επανυποβολής αίτησης, αλλά μπορεί να αφορά 2 έτη αναφοράς



UER - Ολλανδία

 Σύστημα εμπορίας Μονάδων Ανανεώσιμης Ενέργειας (HBE 
– Renewable energy Units). 1 HBE= 1 GJ ανανεώσιμης 
ενέργειας για χρήση σε μεταφορές στην Ολλανδία

 Οι προμηθευτές καυσίμων κάνουν αναγκαστική χρήση 
συγκεκριμένου αριθμού HBEs προκειμένου να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με τους στόχους της χώρας 
για μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας στις μεταφορές (16,4% 
για το 2020)

 Εκτιμάται ότι τα HBEs επαρκούν για να καλυφθούν οι 
σχετικές υποχρεώσεις

 Αν δεν επαρκούν, η Ολλανδία έχει δημιουργήσει 
λογαριασμό στο σχετικό μητρώο UER της Γερμανίας και έχει 
ορίσει συγκεκριμένα έργα CDM προς χρήση



Αυστρία - UER

 Αρμόδια αρχή Environment Agency Austria

 Τα UER μπορεί να είναι αποδεκτά (κατόπιν σχετικών 
ελέγχων) αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστό εξειδικευμένο 
μητρώο. Γίνεται χρήση του υπάρχοντος μητρώου (National 
Monitoring System for Sustainable Biofuels)

 Πιθανό να γίνονται δεκτά και UER από άλλες χώρες (π.χ. 
Γερμανία)

 Το κόστος ανά tn CO2 σε περίπτωση μη επίτευξης του 
στόχου 6%, ανέρχεται σε €15/tCO2eq



UER – Μ. Βρετανία

Για νέο έργο, γίνεται μια προκαταρκτική εξέταση σε σχέση 
με κριτήρια επιλεξιμότητας και σχετικά ISO.

Για υπάρχον έργο, το ίδιο (αλλά μετά από 1.1.2011)

Έλεγχος μείωσης εκπομπών από το έργο σε σχέση με 
baseline scenario – ανεξάρτητη επαλήθευση

Επαλήθευση μείωσης εκπομπών και μετατροπή σε UERs, 
διαθέσιμα για συναλλαγές με προμηθευτές καυσίμων

Οι προμηθευτές καυσίμων αγοράζουν UERs και τα 
καταχωρούν στο σχετικό σύστημα της χώρας. Ο 
διαχειριστής του συστήματος ελέγχει επιλεξιμότητα, 
υπολογισμούς κλπ

Τα UERs μετατρέπονται σε πιστώσεις (credits) ΑτΘ στο 
λογαριασμό του προμηθευτή καυσίμων, αντίστοιχες με 
αυτές που δημιουργούνται από άλλες πηγές π.χ. 
βιοκαύσιμα

Οι προμηθευτές καυσίμων μπορούν πλέον να κάνουν 
εμπορικές συναλλαγές με αυτές τις πιστώσεις

Στο τέλος του έτους, χρήση των πιστώσεων για επίτευξη 
υποχρεώσεων

Το κόστος ανά tn CO2 σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου 6%, ανέρχεται σε €86/tCO2eq



Πρόοδος FQD – ΕΕ (έτος αναφοράς 2018)

μ.ό. ΕΕ: 3,7%       Ελλάδα: 3,0%



Πρόοδος FQD - Ελλάδα

 Με βάση εκτιμήσεις, σε επίπεδο χώρας, επιτυγχάνεται 
μείωση ~4% για το έτος αναφοράς 2020

Μείωση <2,7%
100€/tn CO2

2,7%<Μείωση<4,0%
10€/tn CO2

4,0<Μείωση<6,0%
2€/tn CO2



Σενάρια επίτευξης στόχου

 Π.χ. Μ. Βρετανία



FAQs
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20. E: Πρόσφατα έχουν κάνει την εμφάνιση τους στην αγορά από μεγάλους προμηθευτές 
εξωτερικού φορτία ΥΦΑ (LNG) Carbon Neutral με πιστοποιήσεις οι οποίες βασίζονται σε 
εθελοντικές απαιτήσεις από τη βιομηχανία ΥΦΑ.
Αυτές οι πιστώσεις (credits) ονομάζονται  VER (Voluntary Energy emissions) και πιστοποιούνται 
από δύο κύριους φορείς (πρότυπο Gold ή Verified Carbon Standard) . Η ερώτηση για το 
συγκεκριμένο είναι εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις πωλήσεις συμπιεσμένου φυσικού 
αερίου στα πρατήρια με ανάλογη αντιστοίχιση των μηδενικών εκπομπών στο Ν. 4546/2018 
έναντι του της τιμής 74,5 g CO2 / MJ για GHG Emissions του LNG και 69,3 g CO2 / MJ για GHG 
Emissions του CNG που δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Δ του Ν. 4546/2018.

A: Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς και τη 
μέθοδο υπολογισμού που καθορίζονται στο Παράρτημα Δ. Οι τιμές έντασης αερίων 
θερμοκηπίου είναι συγκεκριμένες για κάθε καύσιμο και ορίζονται στο σημείο 5. Επιπλέον, στο 
σημείο 3.δ του Μέρους 1 του Παραρτήματος καθορίζονται οι απαιτήσεις για τα UER, τα οποία, 
εφόσον διαθέτει ένας προμηθευτής, δηλώνονται διακριτά σύμφωνα και με το σχετικό πρότυπο 
υποβολής της έκθεσης. Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 19Α η Διεύθυνση Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο 
(UERs) που υποβάλλονται.



Αποστολή έκθεσης

Αποστολή έκθεσης στο ΚΑΠΕ όπως προβλέπεται από σχετική 
νομοθεσία, μέχρι 30/04/2021

 Σε ηλεκτρονική μορφή και

 Σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο (ή τους νόμιμους εκπροσώπους σε περίπτωση 
ομάδας προμηθευτών) και

 Συνοδευόμενη από Πόρισμα Επαλήθευσης από κατάλληλα 
διαπιστευμένο φορέα (ή Πορίσματα Επαλήθευσης σε 
περίπτωση ομάδας προμηθευτών)

 Δείτε σχετική νομοθεσία για απαιτήσεις (αρθ. 19Α του 
Ν.4062/12)

 Θα γίνει αποστολή αναλυτικών οδηγιών για την αποστολή 
των εκθέσεων



Ενημέρωση υπόχρεων και δυνητικά υπόχρεων

 Ιστοσελίδα ( www.fuelreport652.gr )

 Μητρώο δυνητικά υπόχρεων

 Θεσμικό πλαίσιο

 Αρχείο υποβολής έκθεσης

 Νέα, FAQ, χρήσιμα αρχεία

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις

 Ενημερωτικά emails

http://www.fuelreport652.gr/


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

19o χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2

www.cres.gr, cres@cres.gr


