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1. Εισαγωγή 

Η ενίσχυση για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής 

άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωµάτων του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου της Ε.Ε. που µετακυλίεται στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας (στα ακόλουθα Αντιστάθµιση 

Εµµέσου Κόστους Εκποµπών), είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει, καθώς και µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 

(στα ακόλουθα Κατευθυντήριες Οδηγίες) στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ.SWD 

(2012) 130 και 131 τελικό («Κατευθυντήριες γραµµές για ορισµένα µέτρα κρατικών ενισχύσεων στο 

πλαίσιο του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µετά το 2012 − EE 

2012/C 158/04») και χορηγείται σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων («Κρατική 

ενίσχυση SA.38630 (2014/N) – Ελλάδα – Εθνικό σύστηµα αντιστάθµισης του έµµεσου κόστους 

εκποµπών του ΣΕ∆Ε της ΕΕ» C(2014) 4486 final). 

Η ενίσχυση αυτή εξυπηρετεί έναν περιβαλλοντικό σκοπό, καθώς η αντιµετώπιση του κινδύνου 

διαρροής άνθρακα έχει ως στόχο την αποφυγή αύξησης των παγκόσµιων εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου λόγω µεταφοράς της παραγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελλείψει δεσµευτικής 

διεθνούς συµφωνίας για τη µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

Αρµόδιος Φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ). H 

διαδικασία (στα ακόλουθα Εκκαθάριση Αντιστάθµισης Εµµέσου Κόστους Εκποµπών), µε την οποία 

χορηγείται η ενίσχυση, καθορίζεται στην ΚΥΑ µε Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’ 

3304/09.12.2014. 

2. Αποτελέσματα του έτους 2019 

Η Εκκαθάριση Αντιστάθµισης Εµµέσου Κόστους Εκποµπών για το έτος 2019, διενεργήθηκε από τον 

∆ΑΠΕΕΠ το χρονικό διάστηµα 02.04.2020 – 29.06.2020. 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιµο ποσό για την 

ενίσχυση της ΚΥΑ µε Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την ΥΑ 

Αρ.Οικ.339 (ΦΕΚ Β’ 584/24.02.2020), σε ποσοστό 12,80% επί των εσόδων από τους 

πλειστηριασµούς των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για το έτος 2019 και 

υπολογίστηκε σε 65.209.639,04€. 

Μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης του έτους 2019, το ποσό δαπάνης 

κρατικής ενίσχυσης για την Κρατική Ενίσχυση SA.38630 (2014/N), για το έτος 2019, ανήλθε σε 

42.220.946,23€. 

Τα παραπάνω µεγέθη συνοψίζονται στον Πίνακα-1. 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1. 
Συνολικά έσοδα από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου για το έτος 2019 
509.450.305,00 

2. 

Ποσό διαθέσιµο το έτος 2019 για την Κρατική Ενίσχυση 

SA.38630 (2014/N), σύµφωνα µε την Υ.Α. Αρ.Οικ.339 (ΦΕΚ 

Β’ 584/24.02.2020 

65.209.639,04 

3. 

Ποσό δαπάνης κρατικής ενίσχυσης το έτος 2019 για την 

Κρατική Ενίσχυση SA.38630 (2014/N), µετά την ολοκλήρωση 

της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης 2019 

42.220.946,23 

Πίνακας-1: Συνολικά διαθέσιµο για ενίσχυση ποσό και τελικό ποσό δαπάνης κρατικής ενίσχυσης για την 

Κρατική Ενίσχυση SA.38630(2014/N) 

Σε εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ µε Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’ 3304/09.12.2014, ο 

∆ΑΠΕΕΠ τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιλέξιµων Επιχειρήσεων για υπαγωγή στον µηχανισµό 

αντιστάθµισης. Μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης του έτους 2019, στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο του ∆ΑΠΕΕΠ ήταν εγγεγραµµένες 36 επιλέξιµες επιχειρήσεις οι οποίες, σε 

συνολικά 48 επιλέξιµες εγκαταστάσεις, παρήγαγαν 55 επιλέξιµα προϊόντα. 

Τα παραπάνω µεγέθη συνοψίζονται στον Πίνακα-2. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΟΣ 

1. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις 36 

2. Επιλέξιµες Εγκαταστάσεις 48 

3. Επιλέξιµα Προϊόντα 55 

Πίνακας-2: Πλήθος επιλέξιµων επιχειρήσεων / εγκαταστάσεων / προϊόντων που ενισχύθηκαν το έτος 2019 

Αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιµων επιχειρήσεων, των εγκαταστάσεών τους και των επιλέξιµων 

προϊόντων που παρήχθησαν το 2019 σε κάθε εγκατάσταση παρατίθεται στο Παράρτηµα-Ι. 

Κατά την διενέργεια της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης του έτους 2019, ο ∆ΑΠΕΕΠ 

χρησιµοποίησε τις ακόλουθες τιµές των παραµέτρων που καθορίζονται στην ΚΥΑ µε Α.Π. 

ΑΠΕ/ΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’ 3304/09.12.2014 για τους υπολογισµούς των ποσών κρατικής 

ενίσχυσης: 
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α/α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΙΜΗ 

1. Ένταση Ενίσχυσης ��,���� 0,75 

2. Συντελεστής εκποµπής CO2 για την Ελλάδα (tCO2/MWh) 0,82 

3. Προθεσµιακή τιµή EUA έτους 2019 (€) 16,16 

4. 
∆είκτες αναφοράς προϊόντος & τιµές δεικτών αναφοράς 

προϊόντων 

ANNEX-ΙΙΙ & IV 

(OJC387,15.12.2012) 

Πίνακας-3: Τιµές παραµέτρων υπολογισµού των ποσών κρατικής ενίσχυσης του έτους 2019 

Στο παρακάτω Σχήµα-1 παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της Ετήσιας Εκκαθάρισης 

Αντιστάθµισης του έτους 2019 ανά βιοµηχανική δραστηριότητα: 

 

Σχήµα-1: Συνοπτικά αποτελέσµατα Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης του έτους 2019 

 

Ειδικότερα, στον ακόλουθο Πίνακα-4 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσά κρατικής ενίσχυσης που 

χορηγήθηκαν ανά τοµέα επιχειρήσεων (NACE Code) που εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής 

άνθρακα: 
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Κωδικός 

NACE
(1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσό Ενίσχυσης 

(€) 

1711 Νηµατοποίηση βαµβακερών ινών 479.954,48  

2112 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 1.304.429,75  

2413 Παραγωγή άλλων ανόργανων χηµικών προϊόντων 343.945,08  

2415 Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων 2.777.451,92  

2416 
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές: 
24165130 Πολυπροπυλένιο (PP) 

608.253,53  

2470 Παραγωγή συνθετικών ινών 197.222,23  

2710 
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και 

σιδηροκραµάτων 
5.516.348,12  

2742 Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου) 30.580.139,69  

2743 Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου 15.308,00  

2744 Παραγωγή χαλκού 397.893,43  

ΣΥΝΟΛΟ  42.220.946,23 

(1) Σύµφωνα µε NACE αναθ. 1.1 

Πίνακας-4: Ποσά κρατικής ενίσχυσης ανά τοµέα επιχειρήσεων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα 

Στο ακόλουθο Σχήµα-2, συνοψίζονται τα ποσά κρατικής ενίσχυσης που χορηγήθηκαν για το έτος 

2019 και ο αντίστοιχος αριθµός επιλέξιµων προϊόντων για τα οποία χορηγήθηκαν τα ποσά αυτά ανά 

τοµέα που εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα: 

 

Σχήµα-2: Ποσά Κρατικής Ενίσχυσης και Πλήθος Επιλέξιµων Προϊόντων ανά NACE Code 

1711 2112 2413 2416 2470 2710 2742 2743 2744 2415

Ποσό Κρατικής 
Ενίσχυσης (€)

479.954 1.304.430 343.945 608.254 197.222 5.516.348 30.580.140 15.308 397.893 2.777.452

Πλήθος Επιλέξιμων
Προϊόντων
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3. Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης του έτους 2019 και σε 

αντιδιαστολή µε την εκκαθάριση του προηγούµενου έτους 2018, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

1. Ο συνολικός αριθµός επιλέξιµων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και προϊόντων που 

ενισχύθηκαν το 2019 διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε το 2018 όπως φαίνεται στον ακόλουθο 

Πίνακα 5: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2018 2019 

1. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις 38 36 

2. Επιλέξιµες Εγκαταστάσεις 50 48 

3. Επιλέξιµα Προϊόντα 58 55 

Πίνακας-5:Αντιπαραβολή πλήθους επιλέξιµων επιχειρήσεων / εγκαταστάσεων / προϊόντων που ενισχύθηκαν 

το 2019 σε σχέση µε το 2018 

2. Το ποσό δαπάνης κρατικής ενίσχυσης το έτος 2019 είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό 

δαπάνης του έτους 2018 όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα-6: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 2018 ΠΟΣΟ (€) 2019 

1. Έσοδα από πλειστηριασµούς 523.533.885,00 509.450.305,00 

2. ∆ιαθέσιµο για την Κρατική Ενίσχυση SA.38630 78.530.083,00 65.209.639,04 

3. ∆απάνη κρατικής ενίσχυσης SA.38630 20.064.174,16 42.220.946,23 

Πίνακας-6: Αντιπαραβολή ποσού δαπάνης κρατικής ενίσχυσης το 2019 σε σχέση µε το 2018 

Για το έτος 2019, για την πλειοψηφία των επιλέξιµων επιχειρήσεων το ποσό δαπάνης κρατικής 

ενίσχυσης προέκυψε βάσει του µέγιστου ποσού ενίσχυσης Amax που υπολογίζεται για κάθε επιλέξιµο 

προϊόν. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, το µέγιστο 

ποσό ενίσχυσης Amax ανά επιλέξιµο προϊόν και επιχείρηση είναι ανάλογο της προθεσµιακής τιµής 

EUA το 2018. Η σηµαντική αύξηση της προθεσµιακής τιµής EUA από τα 5,88 €/tn CO2 το 2017 στα 

16,16 €/tn CO2 το 2018 είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του µέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιµο 

προϊόν και επιχείρηση και, συνεπακόλουθα, την αύξηση του τελικού ποσού δαπάνης της κρατικής 

ενίσχυσης. 

 


