
 

 

 

Περιοδική έκδοση της IPPC για τις κλιματικές 
αλλαγές και την εμπορία ρύπων 
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Edit 
Ολοκληρώθηκε η COP27 στην Αίγυπτο και σε 
αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε μια 
περίληψη των θεμάτων που συζητήθηκαν, 
του κλίματος που επικράτησε και των 
αποφάσεων που ανακοινώθηκαν.  
Όπως κάθε χρόνο σχεδόν, η συνάντηση 
επεκτάθηκε κατά μερικές ώρες και δραματικοί 
τόνοι επικράτησαν πριν τελικά υπογραφεί ένα 
κείμενο. Σε αυτό δεν αναφέρεται τίποτα 
νεότερο για τη μείωση των εκπομπών ούτε 
γίνεται καμία πρόοδος στο θέμα της 
προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. 
Δημιουργείται ωστόσο ένα ταμείο “loss and 
damage” που θα λειτουργήσει ως ταμείο 
αποζημίωσης κλιματικών καταστροφών. Η 
λειτουργία του θα ξεκινήσει αφού πρώτα μια 
μεταβατική επιτροπή διαπραγματευτεί το 
καταστατικό και τους τους κανόνες 
λειτουργίας του στο μέλλον. 
Η επόμενη COP θα γίνει του χρόνου στο 
Ντουμπάι και ως θέμα της θα έχει τη 
σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. 
Η σύνδεση του τόπου και του θέματος δείχνει 
εκ των προτέρων προβληματική.   
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News in brief 
Αγορές άνθρακα και ενέργειας 
 Το Νοέμβριο η τιμή των δικαιωμάτων EUA 

κυμάνθηκε μεταξύ 72,8 – 78,1 €/EUA. 
Ήταν σταθερή χωρίς μεγάλες μεταβολές 
με ανοδική τάση προς το τέλος του μήνα. 
Στη διαμόρφωση της τιμής συνέβαλλε η 
σχετικά σταθερή και χαμηλή για το έτος 
τιμή του φυσικού αερίου και η σταδιακή 
πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρεια 
Ευρώπη που παραδοσιακά αυξάνει τη 
ζήτηση για ενέργεια και, επομένως, για 
δικαιώματα εκπομπών. Είναι πιθανό η τιμή 
να ξεπεράσει τα 80 €/EUA κάποια στιγμή 
το Δεκέμβριο. Θα εξαρτηθεί από τη 
μετεωρολογία και την εξέλιξη της τιμής 
του φυσικού αερίου. 

 Η αγορά των δικαιωμάτων της Κίνας 
συνέχισε να κινείται έντονα ανοδικά. Η 
μέση τιμή Οκτωβρίου ήταν για πρώτη 
φορά στην ιστορία της αγοράς, στα 108,95 
CNY/δικαίωμα ενώ στις 4/11 έφτασε τα 
145,9 CNY/δικαίωμα, δηλαδή περίπου στα 
19,5 €/δικαίωμα. Η αιτία ήταν ότι στις 3/11 
η Κινέζικη κυβέρνηση έδωσε στη 
δημοσιότητα το νέο αλγόριθμο κατανομής 
δικαιωμάτων στους συμμετέχοντες, 
σύμφωνα με τον οποίο η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων αναμένεται να 
μειωθεί κατά 6,5% το επόμενο έτος. 
Πρόκειται μεν για κίνηση προς τη σωστή 
κατεύθυνση, ωστόσο η Κίνα συνεχίζει να 
κατανέμει στα εργοστάσια ηλεκτρο-
παραγωγής περισσότερα δικαιώματα από 
αυτά που χρειάζονται με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μια περίσσεια στην αγορά, 
ακριβώς όπως γινόταν στην Ευρωπαϊκή 
αγορά την περίοδο 2008 – 2012. 

 Η αγορά αργού πετρελαίου κινήθηκε 
ελαφρά ανοδικά και οι τιμές τον Οκτώβριο 
ήταν κατά περίπου 3,5% υψηλότερες από 
εκείνες του Σεπτεμβρίου. Η αύξηση αυτή  
συνεχίστηκε στις αρχές Νοεμβρίου και το 



 

 

brent έφτασε στα 99 $/bbl αλλά μετά τα 
μέσα του μήνα οι τιμές σταδιακά 
επανήλθαν γύρω στα 90 $/bbl.  

 Η τιμή TTF του φυσικού αερίου παρέμεινε 
σχετικά χαμηλά για το έτος, γύρω στα 95 
– 130 €/MWh. Ακόμη χαμηλότερη ήταν η 
τιμή σε άλλα Ευρωπαϊκά κέντρα διανομής 
που κατέβηκε ακόμη και κάτω από τα 40 
€/MWh. Η σταθεροποίηση της κατάστασης 
στην Ουκρανία, η αύξηση της παραγωγής 
αερίου στις ΗΠΑ και οι προβλέψεις για ένα 
σχετικά ήπιο χειμώνα, καθόρισαν το 
πλαίσιο της τιμής του αερίου το μήνα που 
πέρασε. Ωστόσο, τουλάχιστο οι δύο από 
τους τρεις παράγοντες, ο χειμώνας και η 
Ουκρανική κρίση θα εξελίσσονται σε 
καθημερινή βάση και θα αλλάζουν τις 
εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της αγοράς. 

 Οι τιμές των εγγυήσεων προέλευσης 
απογειώνονται. Η τιμή δημοπρασίας των 
GOs στη γαλλική αγορά έφτασε τον 
Αύγουστο τα 8 €/MWh, δηλαδή έχει υπερ-
δεκαπλασιαστεί σε ένα μόλις χρόνο. Η 
εφαρμογή κλιματικών νόμων σε πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και γενικότερα η 
επέκταση των συστημάτων ESG στις 
επιχειρήσεις έχει οδηγήσει σε αύξηση της 
τιμής των σχετικών προϊόντων, όπου 
υφίσταται αγορά. Στο Ελληνικό κλειστό 
σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ, η ΔΕΗ προσφέρει 
στους οικιακούς πελάτες της την επιλογή 
“greenpass” που αφορά αντιστάθμιση των 
εκπομπών της ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώνουν με τη χρήση εγγυήσεων 
προέλευσης. Η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ότι 
θα χρεώνει 0,80 €/μήνα σταθερά για 12 
μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό 
μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και μια μέση 
οικιακή κατανάλωση, η χρέωση αφορά 
ουσιαστικά την αγορά GOs σε τιμή γύρω 
στα 3 €/MWh, τιμή που ίσχυε διεθνώς όταν 
ανακοινώθηκε το πρόγραμμα.  
    
 

Ενεργειακά νέα 
 Στις 21 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν από 

τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας οι 
τιμές λιανικής για τα Δεκέμβριο. Οι τιμές 
κυμαίνονται στο εύρος 30 – 40 λεπτά ανά 
kWh, χαμηλότερα από το Νοέμβριο λόγω 
χαμηλής τιμής του φυσικού αερίου. Για 
τους καταναλωτές δεν θα υπάρξει διαφορά 
λόγω της επιδότησης του κράτους που 
παρεμβαίνει μεταξύ της τιμής των 
παρόχων και της τελικής τιμής των 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, η 
μείωση σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να 
καλυφθεί από την ανακύκλωση των 
υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών 
χωρίς να απαιτείται συμπλήρωση στον 
κρατικό προϋπολογισμό.  

 Συνεχίζεται η κόντρα σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την επιβολή πλαφόν στο 
φυσικό αέριο και το Ρωσικό πετρέλαιο. Η 
Ελλάδα και άλλες χώρες δεν έμειναν 
ικανοποιημένες από την αρχική 
ανακοίνωση για πλαφόν στα 275 €/MWh 
και πιέζουν για χαμηλότερη τιμή. Από την 
άλλη, η Ελλάδα φαίνεται να μην μένει 
ικανοποιημένη ούτε από το πλαφόν που 
συζητείται για το ρωσικό πετρέλαιο. Οι 
Ευρωπαίοι συζητούν ένα όριο γύρω στα 65 
– 70 $/bbl, οι Αμερικάνοι πιέζουν για όριο 
κάτω από τα 60 $/bbl ενώ η ελληνική 
ναυτιλία πιέζει παρασκηνιακά για ένα όριο 
πάνω από τα 70 $/bbl.   

 Ξεκίνησαν το Νοέμβριο οι σεισμικές 
έρευνες για αναζήτηση υδρογονανθράκων 
δυτικά της Κρήτης και στην Ήπειρο. Η 
συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η 
διψασμένη για φυσικό αέριο Ευρώπη αλλά 
και η επικοινωνιακή πολιτική της 
κυβέρνησης ώθησαν στην επανεκκίνηση 
μιας κατάστασης που φαινόταν ότι δεν 
προχωρούσε λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία της Ευρώπης για απεξάρτηση από 
τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, τα αποτελέσματα των 



 

 

σεισμικών ερευνών θα είναι έτοιμα το 
2025, οπότε η κοινοπραξία ExxonMobil και 
ΕΛΠΕ θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε 
ερευνητική γεώτρηση ή θα αποχωρήσει. 

 Σεισμικές έρευνες βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη στο Ιόνιο από την κοινοπραξία 
Energean και ΕΛΠΕ. Εκεί η απόφαση για το 
αν θα υπάρξει ερευνητική γεώτρηση 
αναμένεται να ληφθεί νωρίτερα, 
πιθανότατα το 2024. Τέλος, στην περιοχή 
των Ιωαννίνων εξετάζεται η πιθανότητα 
ερευνητικής γεώτρησης το 2023. 

 Μια νέα μονάδα φυσικού αερίου 
σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στην 
Αλεξανδρούπολη. Η μονάδα συνδυα-
σμένου κύκλου (CCGT) θα έχει ισχύ 840 
MW και θα ανήκει στις εταιρείες Damco 
Energy, ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή 
είναι η πρώτη συμβατική ενεργειακή 
μονάδα στην οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ, 
καθετοποιώντας έτσι τη λειτουργία της. 

 
Συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων  
 Η Διεύθυνση Κλιματικών Αλλαγών του 

ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι διοργανώνει ημερίδα 
για το EUETS στις 13 Ιανουαρίου 2023. Η 
ημερίδα θα γίνει στο αμφιθέατρο του 
ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. Το κεντρικό θέμα 
της ημερίδας είναι βέβαια το ΣΕΔΕ στην 
περίοδο 2021 – 2030. Θα υπάρχουν 
παρουσιάσεις για τη σχέση του ΣΕΔΕ και 
του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, για τα 
θέματα εφαρμογής του ΣΕΔΕ σε 
αεροπορία και ναυτιλία, για τις εξελίξεις 
στο μηχανισμό CBAM και εξειδικευμένη 
θεματολογία σχετικά με τις νέες απαιτήσεις 
για τη βιομάζα, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τη λειτουργία του 
Μητρώου. Η IPPC ΑΕ θα είναι εκεί για να 
παρουσιάσει τις επιλογές που έχουν οι 
συμμετέχοντες όσο αφορά τις αγορές 
άνθρακα, τη λειτουργία των αγορών και τα 
προβλήματά τους. 

Κλιματικές αλλαγές  
 Τι έγινε στην COP27 στην Αίγυπτο.  
Το Πακιστάν που φέτος βίωσε μεγάλες 
καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες 
πέτυχε να συζητηθεί επίσημα το “loss and 
damage”, δηλαδή ένα διεθνές σύστημα 
αποζημίωσης των φτωχών χωρών που 
βιώνουν καταστροφές που οφείλονται σε 
κλιματικές αλλαγές. Οι Ευρωπαίοι ζητούσαν 
ως αντάλλαγμα μεγαλύτερες δεσμεύσεις για 
τη μείωση των εκπομπών από όλες τις χώρες. 
Ωστόσο, εκτός των ίδιων και των 
Αμερικάνων, κανείς δεν δεχόταν αυτή τη 
σύνδεση. Τελικά αποφασίστηκε η δημιουργία 
ενός ταμείου αλλά το καταστατικό του και οι 
κανόνες λειτουργίας, περιλαμβανομένων της 
λίστας των χωρών που θα πληρώνουν και θα 
πληρώνονται, τα ποσά και τους ορισμούς των 
κλιματικών καταστροφών ανατέθηκαν σε μια 
μεταβατική επιτροπή διαπραγματεύσεων που 
θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της στο 
μέλλον για να γίνουν αποδεκτά από μια 
επόμενη COP.  
Η ενέργεια ήταν ψηλά στην ατζέντα. Η 
Ευρώπη δήλωσε μεν ότι δεν θα κάνει πίσω 
στους στόχους της για το 2030 αλλά 
προσωρινά συνεχίζει να αυξάνει τη χρήση 
κάρβουνου για να αντισταθμίσει την έλλειψη 
και το κόστος του φυσικού αερίου και 
ταυτόχρονα κατηγορείται ότι κάνει άνω-κάτω 
τη διεθνή αγορά φυσικού αερίου κλείνοντας 
συμφωνίες σε υψηλές τιμές και στερώντας το 
αέριο από άλλες χώρες. Η Κίνα είπε ευθέως 
ότι η ενεργειακή της επάρκεια στο άμεσο 
μέλλον θα είναι σημαντικότερη από το 
περιβάλλον. Οι ΗΠΑ μιλούσαν για το νέο 
ομοσπονδιακό νόμο που προωθεί τις ΑΠΕ 
αλλά τους έγινε κριτική ότι αυξάνουν 
συνεχώς την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, 
κυρίως προς εξαγωγή στην Ευρώπη που έχει 
έλλειμα φυσικού αερίου. Οι φτωχότερες 
χώρες δήλωσαν πως με την ενεργειακή κρίση 
και την αύξηση των επιτοκίων που 
δυσκολεύουν τα οικονομικά των νέων 



 

 

επενδύσεων, το σημαντικότερο είναι να 
παραμείνουν τα φώτα αναμμένα με 
οποιοδήποτε καύσιμο απαιτηθεί. 
Κάποιες φτωχότερες χώρες τόνισαν ότι οι 
καταστροφές που επιφέρουν οι κλιματικές 
αλλαγές τους οδηγούν σε μια νέα παγίδα 
χρέους καθώς είναι υποχρεωμένες να 
δανείζονται όλο και περισσότερα χρήματα με 
μεγαλύτερα επιτόκια για σκοπούς που 
άπτονται μόνο άμεσων αναγκών 
ανακούφισης των πληττόμενων πληθυσμών 
τους και αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν 
είτε την προσαρμογή τους είτε τη μετάβασή 
τους σε ένα μέλλον χωρίς εκπομπές. 
Μια ολόκληρη μέρα διαπραγματεύσεων 
αφιερώθηκε στη συζήτηση για την ασφάλεια 
των τροφίμων σε σχέση με την προσαρμογή. 
Όπως έδειξε η Ουκρανική κρίση, η έλλειψη 
τροφίμων λόγω ασυνήθιστων κλιματικών 
συνθηκών (αυτό που συμβαίνει φέτος στην 
Ανατολική Αφρική) σε συνδυασμό με ένα 
πόλεμο που εμπλέκει σημαντικές χώρες 
παραγωγούς τροφίμων μπορεί να επιδεινώσει 
σημαντικά την κατάσταση αυξάνοντας τους 
θανάτους από πείνα σε χώρες όπως η Σομαλία 
και αποσταθεροποιώντας οικονομικά και 
πολιτικά χώρες όπως η Αίγυπτος. 
Ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας Luiz Inácio 
Lula da Silva υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει 
η καταστροφή του Αμαζονίου, ένα 
εμβληματικό σημείο τριβής στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις της τελευταίας δεκαετίας. 
Η επόμενη COP έχει προγραμματιστεί να γίνει 
το Νοέμβριο του 2023 στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. Το θέμα αγκάθι θα είναι ένα 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατάργησης 
των ορυκτών καυσίμων. Μοιάζει ειρωνικό να 
γίνει μια τέτοια συζήτηση σε μια χώρα που το 
85% της οικονομίας της αφορά την 
παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων 
πετρελαίου. 
 Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 

συμμετείχε στην COP27. Η Ελλάδα 

επικέντρωσε την προσοχή της σε μια σειρά 
ζητημάτων που περιλάμβαναν την 
ηλεκτρικής διασύνδεση της ανατολικής 
Μεσογείου με στόχο τη μεταφορά φθηνής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην 
Ευρώπη, την πρωτοβουλία Green Shipping 
Challenge που ανακοινώθηκε στην COP27 
και περιλαμβάνει την σταδιακή από-
ανθρακοποίηση της ναυτιλίας, στις 
διακρατικές συνεργασίες για τη βελτίωση 
της πολιτικής προστασίας στην περιοχή και 
στη διαχείριση του νερού. 
 

 
 



 

 

Market trends 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

EU Monthly averages 09/2022 10/2022
EUA1 (€/CO2eq) 70,02 70,30
EUAA (€/tnCO2) 69,44 69,90
EUA auctions2 (€/CO2eq) 69,54 69,48
Auction volume (CO2eq) 47.166.500 46.872.000 

Futures (Dec.213 €/CO2eq) 70,40 70,49
Futures vol. (contracts3) 479.941 400.787
GOs4 (€/MWh) (8/2022) 7,896 
Brent5 ($/bbl) 89,75 93,33
WTI5 ($/bbl) 84,75 87,55
EGSI6 (€/MWh) 195,62 83,07

 
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 09/2022 10/2022
UKA (£/CO2eq) 79,41 72,96
BEA1 (CNY/CO2eq) 95,70 108,95
CARB2 ($/CO2eq) (08/2022) 27,00 
RGGI3 ($/CO2eq)   13,19 13,23
NZU4 (NZ$/ CO2eq) 80,49 80,91
KAU5 (KRW/CO2eq) 23.538,89 23.214,29
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 
GDP (million €) 165.326 182.830
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 0,436

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

Electricity 
Greece1 

Annual Energy (GWh) 
2021 9/2022 % 

Interconnected  
Lignite 5.341,00 4.388,85 11,9 
Natural Gas 20.874,00 14.400,22 39,0 
Other conventional 20,20 2,36 0,1 
Large Hydro 5.293,00 3.292,5 8,9 
RES 17.193,00 14.813,24 40,1 

Not interconnected islands  
Thermal  3.989,86 3.193,62 91,7 
RES 951,73 290,84 8,3 
Total production 53.662,79 40.339,20 93,3 
Imports-exports 3.683,00 2.912,50 6,7 
Total consumption 57.346,16 43.311,70  

1. As published monthly by IPTO (ΑΔΜΗΕ) and 
HENDO (ΔΕΔΔΗΕ) 


