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Edit 
Φαίνεται ότι κάθε μήνα θα μας περιμένει μια 
νέα ιστορική αύξηση στις τιμές του φυσικού 
αερίου και του ηλεκτρισμού. Τον Αύγουστο, 
οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας 
ξεπέρασαν τα 650 €/MWh σχεδόν σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι αναλυτές 
εκτιμούν ότι ακόμη και αυτή η τιμή είναι 
χαμηλή σε σχέση με αυτό που αναμένεται το 
χειμώνα και προεξοφλούν ότι η Ευρωπαϊκή 
οικονομία θα μπει σε ύφεση. Σε αυτό το 
πλαίσιο όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, 
ακόμη και η δομή του συστήματος εμπορίας 
ρύπων, με κάποιες χώρες να ζητούν 
δραστικές αλλαγές όπως η επιβολή πλαφόν 
στις τιμές των ρύπων. 
Η Ελλάδα κινείται προς το παρόν σε 
διαφορετικούς ρυθμούς λόγω των 
εξαιρετικών επιδόσεων του κλάδου του 
τουρισμού. Η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας  τον Ιούλιο άγγιξε τις 6.000 GWh, 
σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 
μακρινό 2007. Από την άλλη, κλιματικά ρεκόρ 
υψηλών θερμοκρασιών έσπασαν για άλλον 
ένα καλοκαίρι σε όλο τον πλανήτη.   
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News in brief 
Αγορές άνθρακα και ενέργειας 

 Η μείωση των δημοπρασιών λόγω 
Αυγούστου και η λειτουργία ενεργειακών 
μονάδων λιγνίτη σε όλη την Ευρώπη ήταν 
οι πιθανότερες αιτίες που οδήγησαν σε 
έντονη ανοδική κίνηση τα Ευρωπαϊκά 
δικαιώματα EUA, τα οποία ξεκίνησαν από 
τα 80 € την 1η Αυγούστου για να 
καταλήξουν στα 97,60 € στις 19 
Αυγούστου. Στη συνέχεια οι τιμές άρχισαν 
να υποχωρούν εξίσου γρήγορα και στο 
τέλος Αυγούστου βρέθηκαν πίσω στα 85,5 
€, δίνοντας έτσι πολλά περιθώρια για 
βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές 
συναλλαγές. Η γενική εκτίμηση είναι ότι η 
μέση ετήσια τιμή θα κυμανθεί γύρω στα 88 
€. Αν αυτή η εκτίμηση ευσταθεί, είναι 
πιθανό ότι το ερχόμενο διάστημα οι τιμές 
θα σπάσουν το φράγμα των 100 €/EUA 

  Η τιμή των δικαιωμάτων ήταν ανοδική και 
στις ασιατικές αγορές. Στην Κίνα, η μέση 
τιμή Αυγούστου αναμένεται να κυμανθεί 
οριακά πάνω από τα 88 CNY/tn. Αυτή θα 
είναι η υψηλότερη τιμή από το Νοέμβριο 
του 2020. Αντίθετα, στην αμερικάνικη 
αγορά, η δημοπρασία Αυγούστου στην 
Καλιφόρνια (CARB) έκλεισε στα 27 $/tn, 
περίπου 12% χαμηλότερα από την 
προηγούμενη δημοπρασία του Μαΐου. 
Μικρότερη ήταν η πτώση (περίπου 3%) 
στην αγορά της Ανατολικής Ακτής (RGGI). 

 Το βασικό ενεργειακό προϊόν που καθορίζει 
όλα τα άλλα είναι το φυσικό αέριο. Η τιμή 
του κινήθηκε ανοδικά όλο τον Αύγουστο 
και στις 26 Αυγούστου έκανε άλλον ένα 
ιστορικό ρεκόρ καθώς βρέθηκε πάνω από 
τα 310 €/MWh. Οι διεθνείς τιμές του 
πετρελαίου συνέχισαν να είναι πτωτικές 
τον Αύγουστο, για δεύτερο μήνα. Η τιμή 
αποκλιμακώθηκε κατά περίπου 10%. Η 
μέση τιμή Αυγούστου για το Brent 
αναμένεται να διαμορφωθεί οριακά πάνω 



 

 

από τα 100 $/bbl και για το WTI στα 94 
$/bbl.      

 Το RePowerEU, το σχέδιο της Ευρ. 
Ένωσης για απεξάρτηση από τα ρωσικά 
καύσιμα, προχωρά μεν αλλά δεν φαίνεται 
να αποδίδει. Η πλήρωση των αποθηκών 
φυσικού αερίου της Γερμανίας φαίνεται να 
πλησιάζει στο στόχο του 85% για την αρχή 
του φθινοπώρου. Ωστόσο, τα μέτρα που 
έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα 
προφανώς δεν είναι αρκετά με αποτέλεσμα 
τεράστιες αυξήσεις των τιμών της 
ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις. Κάποιες χώρες έχουν 
προτείνει τη χρηματοδότηση των δράσεων 
του σχεδίου από δικαιώματα που θα 
δημοπρατηθούν από την αποθήκη του 
MSR. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί μια τιμή 
πώλησης γύρω στα 80 €/EUA για περίπου 
250 εκατομμύρια EUAs, που αποτελεί καλή 
ένδειξη των απόψεων κάποιων χωρών – 
μελών για τις τιμές των δικαιωμάτων τους 
επόμενους μήνες. Στο σχέδιο αντιδρούν 
αρκετές χώρες που προτείνουν 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, 
όπως τα χρήματα που παραμένουν στο 
Ταμείο αντιμετώπισης της πανδημίας.  

 Το μέλλον των παρεμβάσεων της Ευρώπης 
στην ενέργεια θα το μάθουμε στις 9 
Σεπτεμβρίου, οπότε και έχει 
προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη των 
υπουργών ενέργειας της Ευρ. Ένωσης. 
Στην κορυφή της ατζέντας είναι οι τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
και η πιθανότητα επιβολής πλαφόν στις 
τιμές, τουλάχιστο για τον ερχόμενο 
χειμώνα. 

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA), δηλαδή η αρχή που 
εποπτεύει τις εθνικές επιτροπές 
κεφαλαιαγορών, δημοσιοποίησε μια 
αναφορά στις αρχές του καλοκαιριού, 
σύμφωνα με την οποία οι τιμές των 
δικαιωμάτων στο EUETS έχουν μικρή μόνο 

συνεισφορά στη διαμόρφωση της τιμής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, όλο και 
περισσότεροι θεωρούν ότι οι υψηλές τιμές 
των δικαιωμάτων δεν βοηθούν την 
κατάσταση. Η Ισπανία αναμένεται να 
παρουσιάσει μια πρόταση το φθινόπωρο 
για την επιβολή ανώτατης τιμής πλαφόν 
στα δικαιώματα. Η Πολωνία ζητά την 
απαγόρευση συμμετοχής των 
χρηματιστών στο EUETS. Αν κάποια από 
τις δύο προτάσεις υιοθετηθεί, πιθανότατα 
θα επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα από 
αυτά που θα κληθεί να λύσει. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι τίθενται επισήμως στο τραπέζι 
από χώρες – μέλη της Ε.Ε. είναι ενδεικτικό 
της κατάστασης.   

 Έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές ότι αυξάνει 
η διαφορά μεταξύ των spot τιμών των 
δικαιωμάτων και των συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης. Για παράδειγμα, 
η διαφορά μεταξύ της τιμής του 
δικαιώματος και του συμβολαίου 
εκπλήρωσης Δεκεμβρίου έχει διαφορά 
περίπου 0,35 – 0,45 € ενώ τα συμβόλαια 
εκπλήρωσης 2023 και 2024 έχουν ακόμη 
μεγαλύτερες διαφορές που φτάνουν 
ακόμη και το 10% της τιμής της spot 
αγοράς. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το 
φαινόμενο ενδέχεται εν μέρει να οφείλεται 
στον υψηλό πληθωρισμό και την αύξηση 
των επιτοκίων μάλλον παρά σε θεμελιώδη 
μεγέθη, όπως η εκτίμηση ότι θα αυξηθούν 
σημαντικά οι εκπομπές στο μέλλον. Ο 
υψηλός πληθωρισμός είναι μια νέα 
παράμετρος στην οποία οι Ευρωπαϊκές 
αγορές δεν έχουν εμπειρία τα τελευταία 20 
χρόνια. 

 
Ενεργειακά νέα 

 Οι τιμές της ενέργειας ξέφυγαν από κάθε 
λογική τον Αύγουστο. Στις 23 Αυγούστου 
η τιμή χονδρικής στην αγορά επόμενης 
ημέρας της Ελλάδας (τιμή εκκαθάρισης 
αγοράς) έφτασε στα 616 €/MWh ενώ οι 



 

 

εκτιμήσεις μιλούν για ακόμη μεγαλύτερες 
τιμές το φθινόπωρο. Αυτό οδηγεί τις τιμές 
λιανικής στα 800 €/MWh. Η αύξηση 
οφείλεται στη νέα εκτόξευση της τιμής του 
φυσικού αερίου κοντά στα 280 €/MWh που 
σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, εν 
μέσω αναφορών ότι η ροή του Nord 
Stream 1 θα σταματήσει για 3 ημέρες λόγω 
συντήρησης. Αντίστοιχες τιμές 
παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη 
και βραχυπρόθεσμα, τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις προφανώς αδυνατούν να 
πληρώσουν τέτοιες τιμές. Σχεδόν το 
σύνολο των οικονομικών αναλυτών βλέπει 
οικονομική ύφεση από το φθινόπωρο, 
εξαιτίας της πρωτοφανούς ενεργειακής 
κρίσης.  

 Την ίδια μέρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας ανακοίνωσε νέες αλλαγές 
στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο 
αλγόριθμος διόρθωσης των τιμών που 
εφαρμόζει το υπουργείο θα έχει ως 
αποτέλεσμα την επιδότηση των 
λογαριασμών με περίπου 1,9 δις ευρώ για 
το Σεπτέμβριο ενώ οι τιμές κιλοβατώρας 
που τελικά θα χρεωθούν θα είναι 
μικρότερες από 0,20 €/KWh. Οι αλλαγές 
στην τιμολόγηση αφορούν την επιβολή 
πλαφόν στην πάγια χρέωση, την αλλαγή 
τιμολόγησης των ΥΚΩ και τη δημιουργία 
ενός νέου αποθεματικού ταμείου. Συνεχείς 
παρεμβάσεις και αλλαγές στην τιμολόγηση 
του ηλεκτρισμού γίνονται σε όλες της 
Ευρωπαϊκές χώρες σε μια αγωνιώδη 
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η 
ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα εν όψει του 
χειμώνα που εκτιμάται ότι η κατάσταση 
ενδέχεται να χειροτερέψει. 

 Στα στοιχεία Ιουλίου που ανακοίνωσε το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ 
ΑΕ), η ζήτηση ενέργειας στην αγορά 
επόμενης ημέρας ήταν για τον Ιούλιο 
5.988 GWh, αυξημένη κατά 5,7% σε 
σχέση με το 2021. Η ζήτηση αυτή είναι 

ιστορικό ρεκόρ. Η προηγούμενη μέγιστη 
μηνιαία ζήτηση είχε παρατηρηθεί τον 
Ιούλιο του 2007 (5.850 GWh). Η αύξηση 
αυτή αντανακλά τις καλές επιδόσεις της 
ελληνικής οικονομίας λόγω τουρισμού. 
Ωστόσο, το 39% της ζήτησης έπρεπε να 
καλυφθεί με την καύση εξαιρετικά ακριβού 
φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι η 
συνεισφορά τόσο του λιγνίτη (13% έναντι 
8,8% το 2021) όσο και των ΑΠΕ (32% 
έναντι 28% το 2021) αυξήθηκαν 
σημαντικά. Η διαφορά οφείλεται στη 
μεγάλη μείωση των εισαγωγών (6% έναντι 
14,6% το 2021) η οποία με τη σειρά της 
οφείλεται στην ενεργειακή κρίση που έχει 
αυξήσει την χονδρική τιμή της ενέργειας 
σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία.   

 Η μία μετά την άλλη, οι μεγάλες εταιρείες 
πετρελαιοειδών ανακοινώνουν εκτόξευση 
των κερδών τους. Η αύξηση των τιμών 
όλων των καυσίμων λόγω της Ουκρανικής 
κρίσης έχει οδηγήσει σε τεράστιες 
χρηματοροές από τους καταναλωτές και τη 
βιομηχανία προς τους παραγωγούς και 
τους εμπόρους καυσίμων και από εκείνους, 
στους μετόχους τους και στις τράπεζες. 
Μεταξύ των ωφελημένων είναι η Βραζιλία 
και η Κολομβία. Οι κρατικές εταιρείες 
πετρελαίου Petrobras και Ecopetrol 
αντίστοιχα, χρηματοδοτούν τους 
προϋπολογισμούς των χωρών τους και 
επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό στην 
περιοχή.   

 Εντός των ημερών αναμένεται η απόφαση 
της Γερμανίας για την επέκταση της 
λειτουργίας των 3 πυρηνικών εργοστασίων 
ενέργειας που είχε προγραμματιστεί να 
κλείσουν εντός του έτους. Είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι η λειτουργία τους θα συνεχιστεί 
τουλάχιστο για τον ερχόμενο χειμώνα 
αλλά συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για 
το αν θα έπρεπε να παραλάβουν νέα 
καύσιμα και να συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους για τα επόμενα χρόνια. Το κόμμα των 



 

 

Πρασίνων που συμμετέχει στην 
κυβέρνηση είναι διχασμένο στο ζήτημα 
αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία του. 
Τα τρία εργοστάσια έχουν ισχύ 4 GW και η 
συνέχιση της λειτουργίας τους θα μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της 
χώρας και θα σταθεροποιήσει το ηλεκτρικό 
της σύστημα που στρεσσάρεται ιδιαίτερα 
από την ενεργειακή κρίση. 

 Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που 
κινείται προς την κατεύθυνση της 
πυρηνικής ενέργειας. Η Ιαπωνία δήλωσε 
ότι θα επαναλειτουργήσει τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που είχαν σταματήσει μετά 
το ατύχημα της Φουκουσίμα και επιπλέον 
θα δεσμεύσει χρήματα για έρευνα και 
ανάπτυξη νέας γενιάς πυρηνικών 
αντιδραστήρων. Σχέδια για επέκταση της 
ζωής αντιδραστήρων ή επαναλειτουργίας 
τους αναφέρονται όλο και πιο συχνά από 
αρκετές χώρες ως απάντηση στην 
ενεργειακή κρίση. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
μπορεί μεν η πυρηνική ενέργεια να μην 
προκαλεί εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, ωστόσο τα ιστορικά 
ατυχήματα των τελευταίων 50 χρόνων και 
τα προβλήματα στη διαχείριση των 
πυρηνικών αποβλήτων έχουν αποδείξει ότι 
απέχει πολύ από το να θεωρηθεί «πράσινη 
ενέργεια».     

 
Συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων  

 Το Σεπτέμβριο επανεκκινούν οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου για το μέλλον της εμπορίας 
ρύπων στην Ευρώπη. Μετά τις 
ανακοινώσεις του Ιουλίου του 2021 και τις 
διαπραγματεύσεις των τριών νομοθετικών 
σωμάτων της Ευρ. Ένωσης τους 
προηγούμενους μήνες, φαίνεται ότι 
βρίσκονται σχετικά κοντά σε συμφωνία. 
Τα βασικά θέματα διαφωνίας 
περιλαμβάνουν (α) το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του CBAM. Η Ευρωβουλή 
θέλει η πλήρης εφαρμογή του CBAM (και 
άρα η διακοπή παροχής δωρεάν 
δικαιωμάτων στους αντίστοιχους τομείς) 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2032 ενώ η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο προτείνουν το 
2035. (β) Η εφαρμογή ενός νέου 
συστήματος ETS2 για τις οδικές μεταφορές 
και τα κτίρια. Και σε αυτό, η Επιτροπή και 
το Συμβούλιο συμφωνούν στην ανάπτυξη 
ενός πλήρους συστήματος ενώ η 
Ευρωβουλή ζητά να μην συμμετέχουν 
κτίρια οικιών, να προστεθούν εμπορικές 
καύσεις σε βιοτεχνίες και να υπάρχει 
πλαφόν στην τιμή των νέων δικαιωμάτων 
στα 50 €/tn. (γ) Το τελευταίο σημαντικό 
σημείο διαφωνίας είναι η πρόσβαση 
εταιρειών παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών στην αγορά. Η Ευρωβουλή 
ζητά τον περιορισμό της πρόσβασης. Οι 
εταιρείες θα μπορούν να συναλλάσσονται 
μόνο αν δρουν εκ μέρους πελατών τους. 
Στο σημείο αυτό αντιτίθενται σφόδρα η 
Επιτροπή καθώς θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα 
δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην 
αγορά. Το Συμβούλιο δεν έχει πάρει 
επίσημα θέση αλλά μάλλον συμφωνεί με 
την Επιτροπή.  

 
Κλιματικές αλλαγές  

 Ψηφίστηκε τελικά από την αμερικάνικη 
Γερουσία και υπογράφτηκε από τον 
πρόεδρο Μπάιντεν στις 16 Αυγούστου ο 
νόμος IRA (Inflation Reduction Act). Παρά 
το όνομά του, ο νόμος επικεντρώνει κατά 
βάση στην ενεργειακή ασφάλεια και τις 
κλιματικές αλλαγές, στη μείωση του 
ελλείμματος του αμερικάνικου προϋπολο-
γισμού και σε δράσεις κοινωνικής 
προστασίας. Ειδικά για την ενεργειακή 
ασφάλεια και τις κλιματικές αλλαγές, ο 
νόμος προβλέπει την επένδυση περίπου 
369 δις δολαρίων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Σύμφωνα με το εργαστήριο 



 

 

ενεργειακής πολιτικής του Princeton, ο 
νόμος αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των ΗΠΑ το 2030 
κατά 42% σε σχέση με τις εκπομπές του 
2005 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά 3,8 
δις τόνους CO2eq. Ο IRA είναι ο πρώτος 
μεγάλος περιβαλλοντικός νόμος των ΗΠΑ 
μετά από αρκετές δεκαετίες και σύμφωνα 
με τους αναλυτές σηματοδοτεί την 
οικονομική στροφή της χώρας στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ και καθαρών 
μεταφορών και στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο 
των διεθνών συμφωνιών για τις κλιματικές 
αλλαγές.   

 Ο πλανήτης ζει άλλο ένα καλοκαίρι με 
έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα και 
επακόλουθες καταστροφές. Μετά τα 
ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών 
στην Ευρώπη και τις πρωτοφανείς δασικές 
πυρκαγιές σε Πορτογαλία, Ισπανία και 
Γαλλία, ακολούθησαν οι επίσης 
πρωτοφανείς πλημμύρες στο Πακιστάν. 
Μετά από 8 εβδομάδες συνεχώς 
βροχοπτώσεων που οφείλονται σε έναν 
πρωτοφανή μουσώνα, δεκάδες φράγματα 
υπερχείλισαν με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 
μέρος της χώρας να πλημμυρίσει. Μέχρι 
τώρα έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 
1.000 νεκροί και οικονομική ζημιά ξεπερνά 
τα 10 δις δολάρια. Η προηγούμενη 
αντίστοιχη περίπτωση ήταν το 2010. 
Φαίνεται ότι οι πλημμύρες στη χώρα 
σχετίζονται με την αύξηση της 
θερμοκρασίας των ωκεανών και της 
Αρκτικής και με το κλιματικό φαινόμενο La 
Nina που φέτος βρίσκεται σε έξαρση.   
 
 

 
 



 

 

Market trends 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

EU Monthly averages 06/2022 07/2022
EUA1 (€/CO2eq) 84,21 81,34
EUAA (€/tnCO2) 83,15 
EUA auctions2 (€/CO2eq) 82,49 81,53
Auction volume (CO2eq) 36.998.500 42.582.000 

Futures (Dec.213 €/CO2eq) 84,14 81,70
Futures vol. (contracts3) 357.749 384.878
GOs4 (€/MWh) (5/2022) 3,193 
Brent5 ($/bbl) 122,71 111,93
WTI5 ($/bbl) 115,03 101,62
EGSI6 (€/MWh) 105,25 174,60

 
1. EUA: European Union Allowance equivalent to 1 CO2eq. 

Monthly average settlement price as published daily by 
EEX. 

2. Primary market auction monthly average as published 
by EEX for each auction. 

3. EUA Futures price monthly average and monthly sum 
of contracts as published daily by ICE. A contract refers 
to 1.000 EUAs.  

4. GO: Guarantee of Origin as published by PowerNext. 
Price refers to latest French auction. 

5. Brent & WTI (West Texas Intermediate): as published 
by Bloomberg.  

6. EGSI: European Gas Spot Index. Price refers to CEGH 
end of day as published by Power Next.  

Global indexes 06/2022 07/2022
UKA (£/CO2eq) 81,97 80,93
BEA1 (CNY/CO2eq) 77,05 85,57
CARB2 ($/CO2eq) (08/2022) 27,00 
RGGI3 ($/CO2eq)   13,90 13,45
NZU4 (NZ$/ CO2eq) 76,55 74,24
KAU5 (KRW/CO2eq) 18.354,55 25.271,43
1. UKA: UK Allowance Futures price monthly average as 

published daily by ICE. 
2. BEA: Beijing Emissions Allowance. Secondary market 

settlement price. Data obtained from Beijing Green 
Exchange (BJET) 

3. CARB: California Air Resources Board. Auctions market 
settlement price. Data obtained from CARB latest 
auction 

4. Regional Greenhouse Gas Initiative. Data obtained 
from ICE daily for 2019 Vintage (Reported in short 
tons, one short ton = 0,91 metric ton) 

5. NZU: New Zealand Unit, indicative monthly price as 
published in CarbonNews, NZ. 

6. KAU: Korean Allowance Unit. Prices for KAU that equals 
1 tnCO2eq. Data obtained from Korea Exchange (KRX)  

Greek Indexes 2020 2021 
Total GHG emissions 
(tnCO2e) 

74.835.610 n.a.1

ETS emissions 
(tnCO2e) 

32.214.831 33.973.288

Non ETS emissions 
(tnCO2e) 

42.620.779 n.a.1

Carbon intensity 
(tnCO2e/1,000 €) 

0,451 n.a.1

Carbon intensity2 
(tnCO2e/MWh) 

0,487 n.a.1

1. Are published in April of n+2 year 
2. As referred by ΔΑΠΕΕΠ in July of n+1 year 

Electricity Greece 
Energy (MWh) 

2020 2021 
Interconnected 

Lignite 5.724.000 5.341.000 
Natural Gas 17.817.000 20.874.000 
Oil 6.000 20.200 
Large Hydro 2.900.000 5.293.000 
RES 14.800.000 17.193.000 

Not interconnected islands 
Thermal (HFO, diesel) 3.831.723 3.989.863 
RES 975.977 951.730 
Total production 46.054.000 53.662.794
Balance imports-exports 8.864.000 3.683.000 
Total consumption 54.918.000 57.346.159

 


