
 

  

 Ενοποιθμζνθ 
ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ 
«181478/965/2017»   

Δεκέμβριος 10  2019

 Ενςωμάτωςθ τθσ τροποποίθςθσ τθσ 181478/965/2017  κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
(Βϋ3763), όπωσ ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2018/410 «για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ οικονομικά 
αποδοτικϊν μειϊςεων των εκπομπϊν και τθν προϊκθςθ επενδφςεων χαμθλϊν 
ανκρακοφχων εκπομπϊν και τθσ απόφαςθσ (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2018. 

 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            1   

                                                                                                                                                                                  

Περιεχόμενα 
ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ .................................................................................................................................................................. 3 

Άρκρο πρϊτο - Αντικείμενο .................................................................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ............................................................................................................................ 5 

Άρκρο 1  - κοπόσ .................................................................................................................................................. 5 

Άρκρο 2  - Πεδίο Εφαρμογισ ................................................................................................................................. 6 

Άρκρο 3 – Οριςμοί ................................................................................................................................................. 6 

Άρκρο 4  - Αρμόδια αρχι ....................................................................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΔΕ ΣΤΙΣ ΑΕΟΡΟΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ ................................................................. 8 

Άρκρο 5 - Γενικζσ διατάξεισ για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ .............................................................................. 8 

Άρκρο 6  - Εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ .................................................................................................................. 8 

Άρκρο 7 - υνολικι ποςότθτα δικαιωμάτων για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ ................................................... 9 

Άρκρο 8  - Μζκοδοσ Κατανομισ των δικαιωμάτων για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ μζςω πλειςτθριαςμοφ ... 9 

Άρκρο 9 - Κατανομι και εκχϊρθςθ δικαιωμάτων ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν ........................... 10 

Άρκρο 10 - Ειδικό Αποκεματικό για οριςμζνουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν .................................. 10 

Άρκρο 11 - χζδια παρακολοφκθςθσ και υποβολισ εκκζςεων αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων ..................... 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΔΕ ΣΙ ΣΑΘΕΡΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ................................................................ 12 

Άρκρο 12 Άδεια εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου (ΕΑΘ)  ςε ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ .................................... 12 

Άρκρο 12Α
  
- Εξαίρεςθ μικρϊν εγκαταςτάςεων με τθν επιφφλαξθ ιςοδφναμων μζτρων ................................ 14 

Άρκρο 12 Β - Προαιρετικι εξαίρεςθ εγκαταςτάςεων με εκπομπζσ λιγότερεσ από 2.500 τόνουσ .................... 15 

Άρκρο 13 - Εκνικόσ Κατάλογοσ Κατανομισ για ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ ........................................................ 15 

Άρκρο 13A - Μεταβατικοί Κοινοτικοί κανόνεσ για εναρμονιςμζνθ δωρεάν κατανομι ςε ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ 16 

Άρκρο 14 - Κοινοτικι ποςότθτα δικαιωμάτων ................................................................................................... 17 

Άρκρο 15 - Πλειςτθριαςμόσ δικαιωμάτων ......................................................................................................... 17 

Άρκρο 16 - φνδεςθ με τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ................................................................................ 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ - ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ Ε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 19 

Άρκρο 17 - Χριςθ CER και ERU που απορρζουν από δραςτθριότθτεσ ζργων ςτο κοινοτικό ςφςτθμα, πριν τθν υιοκζτθςθ από 

τθν Ε.Ε νζων νομοκετικϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι τθσ υμφωνίασ των Παριςίων για τθν κλιματικι αλλαγι που ζχει 

κυρωκεί με το ν. 4426/2016 (Αϋ 187) .................................................................................................................. 19 

Άρκρο 18 - Δραςτθριότθτεσ ζργων ..................................................................................................................... 20 

Άρκρο 19 - Μεταβίβαςθ, επιςτροφι και ακφρωςθ δικαιωμάτων .................................................................... 21 

Άρκρο 20 - Ιςχφσ των δικαιωμάτων .................................................................................................................... 21 

Άρκρο 21 - Παρακολοφκθςθ και υποβολι επαλθκευμζνων εκκζςεων για τισ εκπομπζσ................................ 21 

Άρκρο 22 - Επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ των εκκζςεων (verification) – Διαπίςτευςθ ................................... 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ........................................................................................................................ 22 

Άρκρο 23 - Αποκάλυψθ πλθροφοριϊν και επαγγελματικό απόρρθτο ............................................................. 22 

Άρκρο 24 - Πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ .............................................................................................................. 23 

Άρκρο 25 – Μθτρϊα ............................................................................................................................................ 23 

Άρκρο 26 - Εναρμονιςμζνοι κανόνεσ για ζργα που μειϊνουν τισ εκπομπζσ .................................................... 23 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            2 

 

Άρκρο 26
Α
 - Διαδικαςία για τθν μονομερι ζνταξθ πρόςκετων δραςτθριοτιτων και αερίων ......................... 24 

Άρκρο 27 - χζςεισ με άλλα υςτιματα Εμπορίασ Εκπομπϊν Αερίων του Θερμοκθπίου ............................... 24 

Άρκρο 28 - Τποβολι εκκζςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι............................................................................... 24 

Άρκρο 29 - Τποςτιριξθ δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ υποδομισ ....................................................................... 25 

Άρκρο 30 - Δθμοςιοποιιςεισ για τθ χριςθ ERU και CER και τθν ανάλθψθ εςωτερικισ δράςθσ ..................... 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ...................................................................................................................... 25 

Άρκρο 31 – Κυρϊςεισ ........................................................................................................................................... 25 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ...................................................................................................................................................... 28 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ .......................................................................................................................... 28 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ..................................................................................................................................................... 33 

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 γ ............................................................................. 33 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙα ................................................................................................................................................... 33 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV .................................................................................................................................................... 34 

ΑΡΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 21 ........ 34 

ΜΕΡΟ B — Παρακολοφκθςθ και υποβολι εκκζςεων για τισ εκπομπζσ από αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ . 36 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 22 ...................................... 39 

Άρκρο 33 .............................................................................................................................................................. 42 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ .................................................................................................................................... 42 

Άρκρο Δεφτερο .................................................................................................................................................... 42 

Ζναρξθ ιςχφοσ ...................................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            3   

                                                                                                                                                                                  

ΑΠΟΦΑΕΙ 
 

           Αρικμ. 181478/965   

Σροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινισ υπουργικισ από- φαςθσ 
«φςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπο- μπισ αερίων κερμοκθπίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 
οδθγίασ 2003/87/ΕΚ “ςχετικά με τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων 
κερμοκθπίου εντόσ τθσ Κοινό- τθτασ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 96/61/ΕΚ του υμβουλίου” του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Οκτω- βρίου 2003 και άλλεσ διατάξεισ», (Βϋ 1931) όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει. 

 

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ - ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ - ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου δεφτερου του ν. 2077/1992 «Κφρωςθ τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνω- ςθ...κ.λπ.» 

(Αϋ 136) και τισ διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 (παρ. 1η) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογι του Κοινοτικοφ Δικαίου» 
(Αϋ 34) όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχι τθσ Ελλάδοσ ςτο κεφάλαιο, ςτα 
αποκεματικά και ςτισ προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων κ.λπ.» (Αϋ 70) και το άρκρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Αϋ 101) «Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ  διατάξεισ  των  άρκρων  8, 28,  29  και  30  του ν. 1650/1986 «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» (Αϋ 
160) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

3. Τισ διατάξεισ του ν. 2205/1994 «Κφρωςθ τθσ Σφμβα- ςθσ - Ρλαίςιο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τισ κλιματικζσ 
μεταβολζσ» (Αϋ 60). 

4. Τισ διατάξεισ των άρκρων δευτζρου και τρίτου του ν. 3017/2002 «Κφρωςθ του Ρρωτοκόλλου του Κιότο ςτθ 
Σφμβαςθ - Ρλαίςιο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν αλλαγι του κλίματοσ» (Αϋ 117). 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν. 3468/2006 «Ρα- ραγωγι Ηλεκτρικισ Ενζργειασ από...» (Αϋ 129), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. 

6. Τισ διατάξεισ του ν. 3889/2010 «Χρθματοδότθςθ Ρε- ριβαλλοντικϊν Ραρεμβάςεων, Ρράςινο Ταμείο, Κφρωςθ 
Δαςικϊν Χαρτϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 182). 

7. Τισ διατάξεισ του ν. 4014/2011 «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων 
ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» (Αϋ 209). 

8. Τισ διατάξεισ του ν. 4042/2012 «Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ  - Εναρμόνιςθ  με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ 
- Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ. φκμςθ κεμάτων 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» (Αϋ 24) 

9. Τισ διατάξεισ  του ν. 4062/2012  «Αξιοποίθςθ  του πρϊθν Αεροδρομίου Ελλθνικοφ - Ρρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - 
Ρροϊκθςθ  τθσ  χριςθσ  ενζργειασ  από  ανανεϊςιμεσ πθγζσ (Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/28/ΕΚ) – Κριτιρια 
Αειφορίασ Βιοκαυςίμων και Βιορευςτϊν (Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/30/ΕΚ)» (Αϋ 70), όπωσ ιςχφει. 

10. Τθν υπ’ αρικμ. 54409/2632/2004 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Σφςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ 
αερίων κερμοκθπίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ «ςχετικά με τθ κζςπιςθ 
ςυςτιματοσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου εντόσ τθσ Κοινότθτασ και τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (Βϋ 1931). 

11. Τθν υπ’ αρικμ. Η.Ρ. 9267/468/2007 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 54409/2632/2004 
κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ 1931), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/101/ΕΚ του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Οκτωβρίου 2004» (Βϋ 286). 

12. Τθν υπ’ αρικμ. Η.Ρ. 57495/2959/Ε103/2010 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
54409/2632/2004 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Σφςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων 
κερμοκθπίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ....... κλπ» (Βϋ 1931), όπωσ ιςχφει, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 19

θσ
 Νοεμβρίου 2008 κακϊσ και με τισ διατάξεισ των παραγράφων 10 και 13 του άρκρου 1 τθσ οδθγίασ 

2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Απριλίου 2009» (Βϋ 2030). 

13. Τθν υπ’ αρικμ.  H.Ρ. 26910/852/Ε103/2013 κοι- νι υπουργικι απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
54409/2632/2004 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Σφςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων 
κερμοκθπίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ......  κ.λπ.» (Βϋ 1931), όπωσ ιςχφει, ςε 
ςυμμόρφωςθ με διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2009/29/ΕΚ....του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
23θσ Απριλίου 2009» (Βϋ 1021). 

14. Τθν οδθγία 2003/87/ΕΚ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλί- ου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Οκτωβρίου 2003 (EEL 
275/32/25.10.2003). 
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15. Τθν οδθγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Οκτωβρίου 2004 (EEL 
338/18/13.11.2004). 

16. Τθν Οδθγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008 (EΕL 
8/3/13.1.2009). 

17. Τθν Οδθγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Απριλίου 2009 
(EEL140/63/5.6.2009). 

18. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1031/2010 τθσ Επιτροπισ τθσ 12θσ Νοεμβρίου 2010 «για τον χρόνο διεξαγωγισ, τθ 
διαχείριςθ και τισ λοιπζσ πτυχζσ των πλειςτθριαςμϊν δικαιωμάτων  εκπομπισ  αερίων κερμοκθπίου 
κατ’εφαρμογιν  τθσ οδθγίασ  2003/87/ΕΚ  του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τθ 
κζςπιςθ ςυςτιματοσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου εντόσ τθσ Κοινότθτασ» 
(EEL302/1/18.11.2010), όπωσ ιςχφει. 

19. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 82/2010 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2010 «για τθν 
τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 748/2009 ςχετικά με τον κατάλογο των φορζων εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν που αςκοφςαν αεροπορικι δραςτθριότθτα του παραρτιματοσ Ι τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2006 ι μετά τθν θμερομθνία αυτι, ςτον οποίο προςδιορίηεται το εντεταλμζνο κράτοσ για κάκε 
φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν» (EEL 25/29.1.2010), όπωσ ιςχφει. 

20. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 600/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 21θσ Ιουνίου 2012 «για τθν επαλικευςθ 
των εκκζςεων που αφοροφν τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τθ διαπίςτευςθ 
των ελεγκτϊν ςφμφωνα με τθν οδθγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(ΕΕL181/1/12.7.2012). 

21. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 601/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 21θσ Ιουνίου 2012 «για τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν υποβολι εκκζςεων ςχετικά με τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου κατ’ εφαρμογι τθσ 
οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕL 181/30/12.7.2012). 

22. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 389/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 2ασ Μαΐου 2013 «για τθ ςφςταςθ ενωςιακοφ μθτρϊου 
δυνάμει τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάςεων 
αρικμ. 280/2004/ΕΚ και αρικμ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τθν 
κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικμ. 920/2010 και αρικμ. 1193/2011 τθσ Επιτροπισ» (EEL 122/1/3.5.2013). 

23. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 525/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2013 
ςχετικά με μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ και υποβολισ εκκζςεων ςχετικά με τισ εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου και άλλων πλθροφοριϊν ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο που αφοροφν τθν αλλαγι του 
κλίματοσ και τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικμ. 280/2004/ΕΚ. 

24. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 219/2009 του Ευρωπαϊ- κοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Μαρτίου 
2009, «για τθν προςαρμογι ςτθν απόφαςθ 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου οριςμζνων πράξεων που υπόκεινται 
ςτθ διαδικαςία του άρκρου 251 τθσ ςυνκικθσ, όςον αφορά τθν κανονιςτικι διαδικαςία με ζλεγχο» και 
ειδικότερα τθν παράγραφο 3.6. του άρκρου 1 αυτοφ. 

25. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1123/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2013 «ςχετικά με τον προςδιοριςμό 
διεκνϊν δικαιωμάτων πιςτωτικϊν μορίων δυνάμει τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (EEL 299/32/9.11.2013). 

26. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 421/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 «για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2003/87/ ΕΚ ςχετικά με τθν κζςπιςθ ςυςτιματοσ  εμπορίασ 
δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου εντόσ τθσ Κοινότθτασ, ενόψει τθσ εφαρμογισ μζχρι το 2020 μιασ 
διεκνοφσ ςυμφωνίασ για τθ κζςπιςθ ενόσ ενιαίου παγκό- ςμιου αγορακεντρικοφ μζτρου ςχετικά με τισ 
εκπομπζσ που οφείλονται ςτισ διεκνείσ αεροπορικζσ μεταφορζσ» (ΕΕL 129/1/30.4.2014). 

27. Τθν απόφαςθ 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Απριλίου 2002 «Για τθν ζγκριςθ εξ ονόματοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ του Ρρωτοκόλλου του Κιότο ςτθ Σφμβαςθ Ρλαίςιο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τισ 
κλιματικζσ μεταβολζσ....κ.λπ.» (ΕΕL 130/1/15.5.2002). 

28. Τθν απόφαςθ 2009/450/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 8
θσ

  Ιουνίου 2009 «ςχετικά με τθ λεπτομερι ερμθνεία των 
αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων που αναφζρονται ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 149/69/12.6.2009). 

29. Τθν απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2011/278/ΕΚ τθσ 27θσ Απριλίου 2011 «ςχετικά με τον κακοριςμό 
ενωςιακϊν  μεταβατικϊν  κανόνων  για τθν εναρμονιςμζνθ δωρεάν κατανομι δικαιωμάτων εκπομπισ κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 10α τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕL 
130/1/17.5.2011). 

30. Τθν απόφαςθ 2015/1824/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 6θσ Οκτωβρίου 2015 
«ςχετικά με τθ κζςπιςθ και τθ λειτουργία αποκεματικοφ για τθ ςτακερότθτα τθσ αγοράσ όςον αφορά το 
ςφςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 
2003/87/ΕΚ» (ΕΕL264/1/9.10.2015). 

31. Τισ διατάξεισ του π.δ. 148/2009 «Ρεριβαλλοντικι ευκφνθ για τθν πρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ  των ηθμιϊν 
ςτο περιβάλλον  - Εναρμόνιςθ  με τθν οδθγία 2004/35/ΕΚ....κ.λπ.» (Αϋ 190). 

32. Τθν υπ’ αρικμ. 12935/2015 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Επαναςφςταςθ του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομαςία του 
Ε.Κ.Β.Α.Α.» (Βϋ 1247). 
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33. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, όπωσ τζκθκε 
ςε ιςχφ με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ  τθσ  νομοκεςίασ  για τθν  Κυβζρνθςθ και τα 
Κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ 98) και ςτθ ςυνζχεια τροποποιικθκε με το Κεφάλαιο Δεφτερο (παραγ. Β) του ν. 
4320/2015 (Αϋ 29). 

34. Το π.δ. 100/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» (Αϋ 167), όπωσ 
αυτό ιςχφει. 

35. Τισ διατάξεισ του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων....και του Υπουργείου Ραραγωγικισ Αναςυ 
γκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ  και Ενζργειασ. Μεταφορά τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ  Βιομθχανίασ  ςτο Υπουργείο  Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ» (Αϋ 114). 

36. Τισ διατάξεισ του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν,   Αναπλθρωτϊν    Υπουργϊν   και   Υφυπουργϊν» (Αϋ 
210). 

37. Τθν με αρικμ. Υ 172/2016 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ ςειράσ τάξθσ των Υπουργείων» (Βϋ 
3610). 

38. Τθν με αρικμ. Υ198/2016 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Σωκράτθ Φάμελλο» (Βϋ 3722). 

39. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ 
Προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: 

 

Άρθρο πρώτο - Αντικείμενο 

Με τθν παροφςα απόφαςθ τροποποιείται και κωδικο- ποιείται ςε ενιαίο κείμενο θ υπ’ αρικμ. Η.Ρ.54409/2632/ 

2004 κοινι υπουργικι απόφαςθ (ΚΥΑ), που ζχει εκδοκεί κατ’ εφαρμογι του άρκρου 8 του ν. 1650/1986 ςε ςυν 
δυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου τρίτου (παρ. 1) του ν. 3017/2002 και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπωσ θ εν λόγω απόφαςθ ζχει, μζχρι τθν 
ζκδοςθ τθσ παροφςασ, τροποποιθκεί και ιςχφει, με ςκοπό τθν επικαιροποίθςθ και τον εκςυγχρονιςμό του 
κανονιςτικοφ τθσ περιεχομζνου ςφμφωνα με τθν ιςχφου- ςα εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία και τθν ευχερζςτερθ 
εφαρμογι τθσ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του δθ- μόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα. 

Η παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ κζςπιςθσ νζων νομοκετικϊν δεδομζνων ςτο ενωςιακό 
δίκαιο ςε εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ των Ραριςίων ςτθ Σφμβαςθ - πλαίςιο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν Κλιματικι 
Αλλαγι, που ζχει κυρωκεί με το ν. 4426/2016 (Αϋ 187). Η κωδικοποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. Η.Ρ.54409/2632/2004 
κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ζχει ωσ εξισ: 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Άρκρο 1  - κοπόσ1 

 

1. Με τθν απόφαςθ αυτι τροποποιείται θ υπ. Αρικ. 181478/965/2017 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Βϋ3763), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν υπ. Αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/6517/425/2019 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Βϋ390), ςε ςυμμόρφωςθ 
με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 
2018 «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ οικονομικά αποδοτικϊν μειϊςεων των 
εκπομπϊν και τθν προϊκθςθ επενδφςεων χαμθλϊν ανκρακοφχων εκπομπϊν και τθσ Απόφαςθσ (ΕΕ) 2015/1814» 
που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EEL 76/3/19-3-
2018), ϊςτε να επιτυγχάνεται πλθρζςτερα και με πιο αποδοτικό τρόπο ο ςτόχοσ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 
2 του άρκρου 1 τθσ εν λόγω Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, για ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 2. Η απόφαςθ αυτι ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ  των κανόνων  του Ευρωπαϊκοφ  Συςτιματοσ Εμπορίασ 
Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΣΕΔΕ) αερίων τουκερμοκθπίου και τον κακοριςμό μζτρων και διαδικαςιϊν που 
αποβλζπουν ςτον περιοριςμό των εκπομπϊν τωναερίων του κερμοκθπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράσ 
κόςτουσ και οικονομικά αποτελεςματικό. Με αυτόν τον τρόπο θ χϊρα ςυμβάλλει ςτθ ςυνολικι μείωςθ των 
ανκρωπογενϊν εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ των δεςμεφςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προσ τθ διεκνι κοινότθτα για τθν αφξθςθ τθσ ςυνειςφοράσ 
του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ ςτθν επίτευξθ τθσ ςυνολικισ / παγκόςμιασ μείωςθσ των εκπομπϊν των αερίων 
κερμοκθπίου. 
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Άρκρο 2  - Πεδίο Εφαρμογισ 

Η παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται ςτισ εκπομπζσ από τισ δραςτθριότθτεσ που απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθ- μα Ι 
του άρκρου 32 και ςτα αζρια κερμοκθπίου που απα- ρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα II του ίδιου άρκρου. 

 

 
 

Άρκρο 3 – Οριςμοί 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ νοοφνται ωσ: 
α) «δικαίωμα»: δικαίωμα εκπομπϊν ενόσ τόνου ιςο- δφναμου διοξειδίου του άνκρακα κατά τθ διάρκεια 

κακοριςμζνθσ περιόδου εμπορίασ, το οποίο ιςχφει μόνον για τουσ ςκοποφσ τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ και το οποίο μπορεί να μεταβιβάηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. 

β) «εκπομπζσ»: θ απελευκζρωςθ ςτθν ατμόςφαιρα αερίων κερμοκθπίου από πθγζσ μιασ εγκατάςταςθσ ι θ 
απελευκζρωςθ από αεροςκάφοσ που εκτελεί δραςτθρι- ότθτα του Ραραρτιματοσ I του άρκρου 32, των 
προςδιοριηόμενων ςε ςχζςθ με τθ δραςτθριότθτα αυτι αερίων. γ) «αζρια κερμοκθπίου»: τα αζρια που 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα II του άρκρου 32 και άλλα αζρια ςυςτατικά τθσ ατμόςφαιρασ, τόςο φυςικά όςο και 
ανκρωπογενι, τα οποία απορροφοφν και επανεκπζμπουν υπζρυκρθ ακτινοβολία. 

δ) «άδεια εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου»: άδεια που εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 12. 
ε) «εγκατάςταςθ»:  ςτακερι  τεχνικι  μονάδα  όπου διεξάγονται  μία ι περιςςότερεσ  από τισ δραςτθριότθτεσ 

που απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ι (Στακερζσ Εγκαταςτάςεισ) του άρκρου 32 και οποιεςδιποτε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ άμεςα ςχετιηόμενεσ με αυτζσ οι οποίεσ ςυνδζονται, τεχνικϊσ με τισ δραςτθριότθτεσ που 
πραγματοποιοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο και κα μποροφςαν να ζχουν επιπτϊςεισ ςτισ εκπομπζσ και τθ ρφπανςθ. 

ςτ) «φορζασ  εκμετάλλευςθσ  εγκατάςταςθσ»:  κάκε πρόςωπο το οποίο εκμεταλλεφεται ι διευκφνει τθν 
εγκατάςταςθ ι ςτο οποίο ζχουν μεταβιβαςκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε 
οικονομικά κζματα όςον αφορά τθν τεχνικι λειτουργίατθσ εγκατάςταςθσ. 

η) «πρόςωπο»: κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 
θ) «νεοειςερχόμενοσ»: κάκε εγκατάςταςθ όπου διεξάγεται μία ι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που 

αναφζρονται ςτο παράρτθμα I και ςτθν οποία ζχει χορθγθκεί άδεια εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου για πρϊτθ 
φορά εντόσ περιόδου που αρχίηει τρεισ μινεσ πριν από τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2019, θμερομθνία υποβολισ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι του Εκνικοφ Καταλόγου Κατανομισ για Στακερζσ Εγκαταςτάςεισ (ΕΚΚΣΕ) και λιγει τρεισ μινεσ 
πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του επόμενου Εκνικοφ Καταλόγου,  ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 132. 

κ) «κοινό»: ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, κακϊσ και οι φορείσ (ενϊςεισ, οργανϊςεισ ι ομάδεσ αυτϊν) 
εκπροςϊπθςισ τουσ. 

ι) «τόνοσ ιςοδφναμου διοξειδίου του άνκρακα»: ζνασ μετρικόσ τόνοσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2), ι ποςότθτα 
οποιουδιποτε άλλου αερίου του κερμοκθπίου που απαρικμείται ςτο Ραράρτθμα II , με ιςοδφναμο δυναμικό 
κζρμανςθσ του πλανιτθ. 

ια) «μζροσ του Ραραρτιματοσ Ι»: το ςυμβαλλόμενο μζροσ που αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Σφμβαςθσ - 
Ρλαίςιο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν κλιματικι αλλαγι (UNFCCC), το οποίο ζχει επικυρϊςει το Ρρωτόκολλο του 
Κιότο , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 ςθμείο 7 του Ρρωτοκόλλου του Κιότο. 

ιβ) «δραςτθριότθτα  ζργου»: δραςτθριότθτα  ζργου που ζχει εγκρικεί από ζνα ι περιςςότερα μζρθ του 
Ραραρτιματοσ Ι, ςφμφωνα με το άρκρο 6 ι 12 του Ρρωτοκόλλου του Κιότο και των Αποφάςεων που λαμβάνονται 
βάςει τθσ UNFCCC και του Ρρωτοκόλλου του Κιότο. 

ιγ) «μονάδα μείωςθσ των εκπομπϊν» (emission reduction unit - «ERU»): μονάδα που εκχωρείται κατϋ εφαρμογι 
του άρκρου 6 του Ρρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάςεων που λαμβάνονται βάςει τθσ UNFCCC και του 
Ρρωτοκόλλου του Κιότο, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 10 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 525/2013. 

ιδ) «πιςτοποιθμζνθ μείωςθ των εκπομπϊν» (Certified Emission Reduction - «CER»): μονάδα που εκχωρείται 
ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Ρρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάςεων που λαμβάνονται βάςει τθσ UNFCCC και 
του Ρρωτοκόλλου του Κιότο, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 10 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 525/2013. 

ιε) «φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν»: το πρόςωπο που εκμεταλλεφεται ζνα αεροςκάφοσ κατά το χρόνο που 
αυτό εκτελεί δραςτθριότθτα του Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ Μεταφορζσ) ι ο ιδιοκτιτθσ του αεροςκάφουσ, εάν 
το πρόςωπο δεν είναι γνωςτό ι θ ταυτότθτά του δεν προςδιορίηεται από τον ιδιοκτιτθ του αεροςκάφουσ. 

ιςτ) «φορζασ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ αεροπορικϊν μεταφορϊν»: φορζασ εκμετάλλευςθσ ο οποίοσ παρζχει, 
επ’ αμοιβι, ςτο κοινό προγραμματιςμζνεσ  ι μθ προγραμματιςμζνεσ υπθρεςίεσ αεροπορικϊν μεταφορϊν για τθ 
μεταφορά επιβατϊν, φορτίου ι ταχυδρομείου.  

ιη) «εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ»: το κράτοσ μζλοσ που είναι αρμόδιο για τθ διαχείριςθ του κοινοτικοφ 
ςυςτιματοσ ωσ προσ ζναν φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκάφουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6. 

ιθ) «αποδιδόμενεσ ςτισ αεροπορικζσ μεταφορζσ εκπομπζσ»: οι εκπομπζσ από όλεσ τισ πτιςεισ από αεροδρόμιο 
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ευριςκόμενο ςτο ζδαφοσ κράτουσ μζλουσ και τισ πτιςεισ που φκάνουν ςτο αεροδρόμιο αυτό από τρίτθ χϊρα, οι 
οποίεσ οφείλονται ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ Μεταφορζσ). 

ικ) «ιςτορικζσ εκπομπζσ των αεροπορικϊν μεταφορϊν»: ο αρικμθτικόσ μζςοσ των ετιςιων εκπομπϊν κατά τα 
θμερολογιακά ζτθ 2004, 2005 και 2006 από αεροςκάφθ που εκτελοφςαν αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του 
Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ Μεταφορζσ). 

κ) «καφςθ»: κάκε οξείδωςθ  καυςίμων,  ανεξάρτθτα από τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιείται θ παραγόμενθ 
από τθ διαδικαςία αυτιν κερμότθτα ι θλεκτρικι ι μθχανικι ενζργεια και οποιεςδιποτε άλλεσ άμεςα ςυνδεόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ, περιλαμβανομζνου του κακαριςμοφ απαερίων. 

κα) «παραγωγόσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ»: μια εγκατάςταςθ θ οποία, από τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2005, 
παράγει θλεκτρικό ρεφμα για πϊλθςθ ςε τρίτουσ και δεν ζχει δραςτθριότθτα περιλαμβανόμενθ ςτο Ραράρτθμα Ι 
(Στακερζσ Εγκαταςτάςεισ), με εξαίρεςθ τθν «καφςθ καυςίμων». 

κβ) «περίοδοσ εμπορίασ»: θ οκταετισ περίοδοσ για δικαιϊματα που εκδίδονται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 και 
θ δεκαετισ περίοδοσ για δικαιϊματα που εκδίδονται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 
20. 

κγ) «περίοδοσ αναφοράσ»: ζνα θμερολογιακό ζτοσ ςτθ διάρκεια του οποίου πρζπει να παρακολουκοφνται οι 
εκπομπζσ και να υποβάλλονται ςχετικζσ εκκζςεισ. 

κδ) «Ρρωτόκολλο του Κιότο»: Το Ρρωτόκολλο του Κιό- το ςτθ Σφμβαςθ - πλαίςιο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν 
κλιματικι αλλαγι που ζχει κυρωκεί με το ν. 3017/2002 (Αϋ 117). 

κε) «Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ)»: αυ- τοτελισ  δθμόςια  υπθρεςία,  που  ςυςτάκθκε  με  το ν.δ. 
714/1970 (Αϋ 238) και οργανϊκθκε με το π.δ. 56/1989 (Αϋ28), όπωσ ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ των προεδρικϊν δι- 
αταγμάτων που προβλζπονται ςτο ν. 4427/2016 (Αϋ 188). 
 
 

Άρκρο 4  - Αρμόδια αρχι 

 

1. Αρμόδια αρχι για τθ ςυντονιςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ ορίηεται θ Διεφκυν- ςθ 
Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΥΡΕΝ), ςφμ- φωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου αυτοφ και των επί 
μζρουσ λοιπϊν διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Ειδικότερα θ αρμόδια αρχι, ςτο πλαίςιο των αρμοδιο- τιτων 
τθσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) ςυνεργάηεται με τα ςυναρμόδια Υπουργεία και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ το- μζα 
για τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων που απαιτοφνται για τθ ςυντονιςμζνθ εφαρμογι τθσ παροφςασ ϊςτε να 
ευκυγραμμίηονται οι ςχετικζσ δράςεισ τουσ με τισ διατά- ξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

β) μεριμνά για τθν εποπτεία και τθν εφαρμογι του Συ- ςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν Αερίων του 
Θερμοκθπίου ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

γ) μεριμνά ωσ εκνικόσ διαχειριςτισ του μθτρϊου ςφμφωνα το άρκρο 25 παράγραφοσ 3β του π.δ. 132/2017 
(Αϋ160) για τθν  επακριβι τιρθςθ και επίβλεψθ  του μθτρϊου που προβλζπεται ςτο άρκρο 25 τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ

3
. 

δ) καταρτίηει τον  Εκνικό Κατάλογο Κατανομισ για Στακερζσ Εγκαταςτάςεισ (ΕΚΚΣΕ) ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
προβλζψεισ του άρκρου 13 και τον κοινοποιεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι

4
. 

2. Στο πλαίςιο των ανωτζρω αρμοδιοτιτων τθσ, θ αρ- μόδια αρχι ελζγχει και εποπτεφει και εν γζνει μεριμνά για 
τθν εφαρμογι των επί μζρουσ διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ και ειδικότερα: 

α) ειςθγείται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ: 
αα) επιβολι των κυρϊςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 31, 
ββ) τα αναγκαία νομοκετικά και διοικθτικά μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

β) ςυνεργάηεται με τισ ςυναφείσ αρχζσ άλλων κρατϊν - μελϊν τθσ ΕΕ ι με διεκνείσ οργανιςμοφσ και όργανα τθσ 
ΕΕ και ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ των εν λόγω οργα- νιςμϊν και οργάνων για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, 

 γ) διαπραγματεφεται με άλλουσ φορείσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα για κζματα εφαρμογισ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ 

δ) καταρτίηει τισ ετιςιεσ εκκζςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 28 και κζτει ςτθ διάκεςθ του κοινοφ τισ πλθροφορίεσ 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 24, 

ε) εκπροςωπεί επίςθμα τθ χϊρα ςτα αρμόδια κοινοτικά ι διεκνι όργανα για κάκε ηιτθμα που αφορά ςε κζματα 
τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΔΕ ΣΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 
 

Άρκρο 5 - Γενικζσ διατάξεισ για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ 

 

1. Η Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ) του Υπουργείου  Υποδομϊν και Μεταφορϊν,  ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Ελζγχει και εγκρίνει τα ςχζδια παρακολοφκθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11. 
β) Γνωμοδοτεί για τθν τιρθςθ των κριτθρίων επιλε- ξιμότθτασ από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 10. 
γ) Υποβάλλει κάκε χρόνο ςτθν αρμόδια αρχι:  
αα) ζωσ  28 Φεβρουαρίου, ζκκεςθ για το κακεςτϊσ λειτουργίασ των φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, κακϊσ 

και για τισ νζεσ άδειεσ που ζχουν εκδοκεί, για τισ άδειεσ που ανανεϊκθκαν ι ανακλικθκαν ςτον προθγοφμενο 
χρόνο5. 

ββ) ζωσ 30 Μάρτιου, κατάλογο φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν για τα όποια ορίηεται θ Ελλάδα ωσ 
εντεταλμζνο κράτοσ, ςφμφωνα με το Κανονιςμό 2018/336/ΕΕ και εμπίπτουν ςτο ςτοιχείο (ι) του Ραραρτιματοσ Ι 
του άρκρου 32 τθσ παροφςασ απόφαςθσ

6
. 

 
δ) Επιβλζπει τισ ενζργειεσ των φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν του Ραραρτιματοσ Ι (Αεροπορικζσ 

Μεταφορζσ) για τθν ζνταξι τουσ ςτο Σφςτθμα Εμπορίασ Δι- καιωμάτων Εκπομπϊν (ΣΕΔΕ), ςτο πλαίςιο που εμπίπτει 
ςτθν αρμοδιότθτά τθσ. 

ε) Διαβιβάηει ςτθν αρμόδια αρχι τα ςτοιχεία των φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν που δεν ςυμμορφϊνονται 
με τισ υποχρεϊςεισ που εμπίπτουν ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων τθσ ΥΡΑ. 

2. Η λεπτομερισ ερμθνεία των αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων κακορίηεται ςτθν απόφαςθ 2009/450/ΕΚ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

3. Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 και μζχρι τθ κζςθ ςε ιςχφ από το 2020 μιασ διεκνοφσ ςυμφωνίασ ςχετικά με τθ 
κζςπιςθ ενόσ ενιαίου παγκόςμιου αγορακεντρικοφ μζτρου για τισ εκπομπζσ από διεκνείσ αεροπορικζσ μεταφορζσ, 
εφαρμόηονται οι προςωρινζσ παρεκκλίςεισ από τισ ρυκμίςεισ των άρκρων 19, 21 και 31 τθσ παροφςασ απόφαςθσ 
και κατ’ αντιςτοιχία των άρκρων 12, 14 και 16 τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 
(ΕΚ) 421/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

4. Η Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο ςε ςυνεργαςία 
με τθν αρμόδια αρχι. Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ τθσ ΥΡΑ, μετά τθν ζκδοςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων που 
προβλζπονται ςτο ν. 4427/20156 (Αϋ 188), αςκοφνται από τθν Αρχι Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΑΡΑ). 
 
 

Άρκρο 6  - Εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ 

 

1. Το εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ ωσ προσ ζναν φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν είναι: 
α) προκειμζνου για φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκα- φϊν που διακζτει ζγκυρθ άδεια εκμετάλλευςθσ, θ οποία ζχει 

χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1008/2008, το κράτοσ μζλοσ που χοριγθςε τθν 
άδεια εκμετάλλευςθσ για τον ςυγκεκριμζνο φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν και, 

β) ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ, όπωσ προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2018/336/ΕΕ. 
 

2. Εάν, κατά τα πρϊτα δφο ζτθ κάκε περιόδου που προβλζπεται ςτο άρκρο 7, καμία από τισ αποδιδόμενεσ 
εκπομπζσ από πτιςεισ που ζχει εκτελζςει φορζασ εκμε- τάλλευςθσ αεροςκαφϊν που εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 1 περίπτωςθ (β) , δεν ζχουν αποδοκεί ςτο εντεταλμζνο, ωσ προσ αυτόν, κράτοσ μζλοσ, ο φορζασ 
εκμετάλλευςθσ μεταφζρεται ςε άλλο εντεταλμζνο κρά- τοσ μζλοσ για τθν επόμενθ περίοδο. Το νζο εντεταλμζνο 
κράτοσ μζλοσ είναι το κράτοσ μζλοσ με τισ περιςςότε- ρεσ κατ’ εκτίμθςθ αποδιδόμενεσ εκπομπζσ από πτιςεισ που 
ζχει εκτελζςει ο εν λόγω φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν κατά τα δφο πρϊτα ζτθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

3. Ο κατάλογοσ  των φορζων εκμετάλλευςθσ  αερο- ςκαφϊν  που αςκοφςαν  αεροπορικι  δραςτθριότθτα του 
Ραραρτιματοσ Ι (Αεροπορικζσ Μεταφορζσ) τθν 1θ Ιανουαρίου 2006 και μετά τθν θμερομθνία αυτι, ςτον οποίο 
προςδιορίηεται το εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ για κάκε φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1, περιλαμβάνεται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 749/2009 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ τροποποι- ικθκε 
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με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 82/2010 , όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

4. Η διαχείριςθ των φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκα- φϊν από τα εντεταλμζνα κράτθ μζλθ, πραγματοποιείται 
από τθν ΥΡΑ ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που εκδίδονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τθν κα- 
νονιςτικι διαδικαςία του άρκρου 23 (παρ. 2) τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ. 

5. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, ωσ «ζτοσ αναφοράσ» νοείται, ςτθν περίπτωςθ φορζα εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν που άρχιςε να λειτουργεί ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2006, το πρϊτο 
θμερολογιακό ζτοσ λειτουργίασ, και ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ, το θμερολογιακό ζτοσ που άρχιςε τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2006. 

6. Εάν αερομεταφορζασ εκτελεί αεροπορικι δραςτθριότθτα αναφερόμενθ ςτο Ραράρτθμα I (Αεροπορικζσ 
Μεταφορζσ), θ δραςτθριότθτα αυτι εντάςςεται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ανεξάρτθτα εάν 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτον κατάλογο των φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3. 

 

 
 

Άρκρο 7 - υνολικι ποςότθτα δικαιωμάτων για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ 

 

Για τθν περίοδο εμπορίασ που άρχιςε τθν 1θ Ιανου- αρίου 2013 και ελλείψει τροποποιιςεων λόγω επανε- 
ξζταςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 30 (παρ. 4) τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, για κάκε πε- 
ρίοδο εμπορίασ που ακολουκεί, θ ςυνολικι ποςότθτα δικαιωμάτων προσ κατανομι ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν ιςοδυναμεί με το 95% του γινομζνου των ιςτορικϊν εκπομπϊν των αεροπορικϊν μεταφορϊν επί τον 
αρικμό ετϊν τθσ περιόδου εμπορίασ.  

Κάκε κατανομι δικαιωμάτων που αφορά αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ προσ και από αεροδρόμια που βρίςκονται 
ςε χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου(«ΕΟΧ») μετά τισ 31 Δεκεμβρίου 2023, υπόκειται ςτθν 
επανεξζταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 (παρ.1) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2392

7
 

 

 

Άρκρο 8  - Μζκοδοσ Κατανομισ των δικαιωμάτων για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ μζςω 

πλειςτθριαςμοφ 

 

1. Από 1θσ Ιανουαρίου 2013, το 15% των δικαιωμά- των τίκεται ςε πλειςτθριαςμό. Το ποςοςτό αυτό μπορεί να 
ανακεωρθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 3δ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, που ειςάγεται με τθν Οδθγία 2008/101/ΕΚ. 

2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακορίηεται ο φορζασ και θ 
διαδικαςία για τον πλειςτθριαςμό δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμθκοφν ςφμφωνα με το άρκρο 9. Η 
διενζργεια του εν λόγω πλειςτθριαςμοφ, προςδιορίηεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1031/2010. 

3. Ο αρικμόσ  των δικαιωμάτων  που εκπλειςτθριάηονται ςε κάκε περίοδο εμπορίασ είναι ανάλογοσ με το μερίδιο 
τθσ χϊρασ ςτο ςφνολο των αποδιδόμενων ςτθν αεροπορία εκπομπϊν για όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ για το ζτοσ αναφοράσ, οι οποίεσ ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ζκκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 21 και 
επαλικευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 22. Για τθν περίοδο εμπορίασ που ορίηει το άρκρο 7, το ζτοσ αναφοράσ είναι 
το 2010 ενϊ, για κάκε μετζπειτα περίοδο εμπορίασ που ορίηει το άρκρο 7, ζτοσ αναφοράσ είναι το θμερολογιακό 
ζτοσ που λιγει 24 μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εμπορίασ τθν οποία αφορά ο πλειςτθριαςμόσ. 

4. Τα ζςοδα από το εκπλειςτθρίαςμα  δικαιωμάτων κατανζμονται και αποδίδονται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 
τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 30 του ν. 3889/2010 (Αϋ/182), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του 
άρκρου 39 του ν. 4062/2012 (Αϋ/70) και ςτθ ςυνζχεια με το άρκρο 50 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33). 

4.1. Οι ςτόχοι για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται τα ζςοδα από τον πλειςτθριαςμό δικαιωμάτων, κακϊσ και ο 
τρόποσ και οι δράςεισ υλοποίθςθσ αυτϊν των ςτόχων, προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 15 τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ και ςτο άρκρο 50 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33). 

4.2. Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τον τρόπο χριςθσ των 
εςόδων και για τισ ςχετικζσ δράςεισ που αναλαμβάνονται για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ (4 και 4.1.), 
μζςω των εκκζςεων που υποβάλλει ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 525/2013. 

5. Η παροχι των πλθροφοριϊν ςφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ, δεν απαλλάςςει τθ χϊρα από τθν 
υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ που υπζχει ςφμφωνα με το άρκρο 88 παράγραφοσ 3 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ). 

                                                           
7
 Τροποποίθςθ ΦΕΚ.β’.4315/105040/2297/2019 
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Άρκρο 9 - Κατανομι και εκχϊρθςθ δικαιωμάτων ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν 

 

1. Για κάκε περίοδο που ορίηεται ςτο άρκρο 7, κάκε φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν δφναται να κατακζςει 
αίτθςθ για δικαιϊματα που πρόκειται να κατανεμθκοφν δωρεάν. 

2. Η αίτθςθ υποβάλλεται εισ τριπλοφν ςτθν αρμόδια αρχι ςυνοδευόμενθ από επαλθκευμζνα τονοχιλιομετρικά 
δεδομζνα και δεδομζνα εκπομπϊν για τισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ 
Μεταφορζσ), που άςκθςε ο εν λόγω φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν  κατά το ζτοσ παρακολοφκθςθσ και 
περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 601/2012 (EEL 181/30/12.7.2012). Το ζτοσ 
παρακολοφκθςθσ είναι το θμερολογιακό ζτοσ που λιγει 24 μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εμπορίασ τθν 
οποία αφορά θ αίτθςθ. Οι αιτιςεισ υπο- βάλλονται τουλάχιςτον 21 μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου 
εμπορίασ τθν οποία αφοροφν. Αντίγραφα των ανωτζρω αιτιςεων αποςτζλλονται από τθν αρμόδια αρχι ςτθν ΥΡΑ. 

3. Η αρμόδια αρχι υποβάλλει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτρο- πι τισ αιτιςεισ που λαμβάνει βάςει τθσ παραγράφου 1, 
τουλάχιςτον 18 μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου τθν οποία αφοροφν. 

4. Εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που προβλζπεται 
ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 3ε τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, που ειςάγεται με τθν Οδθγία 2008/101/ΕΚ, θ αρμόδια 
αρχι υπολογίηει και δθμοςιεφει: 

α) τθ ςυνολικι ποςότθτα δικαιωμάτων προσ κατανομι για τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο εμπορίασ ςε κάκε φορζα 
εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν του οποίου θ αίτθςθ υπο- βλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3, υπολογιηόμενθ με πολλαπλαςιαςμό των τονοχιλιομετρικϊν  δεδομζνων που περιλαμβάνονται ςτθν 
αίτθςθ επί τον ςυντελεςτι ςφγκριςθσ, που ζχει κακοριςκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

β) τθν κατανομι δικαιωμάτων ςε κάκε φορζα εκμετάλ- λευςθσ αεροςκαφϊν ανά ζτοσ, θ οποία προςδιορίηεται με 
διαίρεςθ τθσ οικείασ ςυνολικισ κατανομισ δικαιω- μάτων για τθν περίοδο εμπορίασ, όπωσ υπολογίηεται ςφμφωνα 
με τθν περίπτωςθ (α), διά του αρικμοφ ετϊν τθσ περιόδου εμπορίασ κατά τθν οποία ο εν λόγω φορζασ εκμετάλλευςθσ 
άςκθςε αεροπορικι δραςτθριότθτα του Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ Μεταφορζσ). 

5. Η αρμόδια αρχι εκχωρεί, ςε κάκε φορζα εκμετάλ- λευςθσ αεροςκαφϊν, μζχρι τισ 28 Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ, 
τον αρικμό δικαιωμάτων που του αναλογεί βάςει τθσ κατανομισ για το δεδομζνο ζτοσ, δυνάμει των διατά- ξεων του 
παρόντοσ άρκρου και του άρκρου 10. 

 
 

Άρκρο 10 - Ειδικό Αποκεματικό για οριςμζνουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν 

 

1. Σε κάκε περίοδο εμπορίασ προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 7, το 3% του ςυνολικοφ αρικμοφ δικαιωμάτων προσ 
κατανομι εγγράφεται ςε ειδικό αποκεματικό για τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν: 

α) οι οποίοι αρχίηουν να εκτελοφν αεροπορικζσ δρα- ςτθριότθτεσ του Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ Μεταφο- 
ρζσ) μετά το ζτοσ παρακολοφκθςθσ ςχετικά με το οποίο υπεβλικθςαν τονοχιλιομετρικά δεδομζνα δυνάμει τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 9, όςον αφορά περίοδο που προβλζπεται ςτο άρκρο 7, ι 

β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομζνα δείχνουν μζςθ ετιςια αφξθςθ άνω του 18% μεταξφ του ζτουσ 
παρακολοφκθςθσ για το οποίο υπεβλικθςαν τονοχιλιο- μετρικά δεδομζνα δυνάμει του άρκρου 9 (παρ. 1) όςον 
αφορά περίοδο που προβλζπεται ςτο άρκρο 7 και του δεφτερου θμερολογιακοφ  ζτουσ αυτισ τθσ περιόδου 
εμπορίασ. 

Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου θ δραςτθριότθτα  των ανωτζρω  φορζων που προβλζπεται ςτθν 
περίπτωςθ (α) ι θ πρόςκετθ δραςτθριότθτα που προβλζπεται  ςτθν περίπτωςθ  (β) δεν αποτελεί,  είτε εξ 
ολοκλιρου είτε εν μζρει, τθ ςυνζχιςθ αεροπορικισ δραςτθριότθτασ που εκτελοφςε προθγουμζνωσ άλλοσ φορζασ 
εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν. 

2. Ο φορζασ  εκμετάλλευςθσ  αεροςκαφϊν  για τον οποίο ζχει οριςκεί θ Ελλάδα ωσ εντεταλμζνο κράτοσ και ο 
οποίοσ είναι επιλζξιμοσ δυνάμει τθσ παραγράφου 1, μπορεί να ηθτιςει δωρεάν κατανομι δικαιωμάτων από το 
ειδικό αποκεματικό κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αί- τθςθσ ςτθν αρμόδια αρχι. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται εισ 
τριπλοφν μζχρι τισ 30 Ιουνίου του τρίτου ζτουσ τθσ ςχετικισ περιόδου του άρκρου 7. Η κατανομι ςε φορζα 
εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν βάςει τθσ παραγράφου 1 περίπτωςθ (β), δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 δικαιϊματα. 

3. Η αίτθςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2: 

α)  περιλαμβάνει   επαλθκευμζνα   τονοχιλιομετρικά δεδομζνα κατά τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό ΕΕ 
601/2012, για τισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του Ραραρτιματοσ I (Αεροπορικζσ Μεταφορζσ) τισ οποίεσ ζχει 
εκτελζςει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν κατά το δεφτερο θμερολογιακό ζτοσ τθσ ςχετικισ με τθν αίτθςθ 
περιόδου του άρκρου 7,  
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β) παρζχει αποδείξεισ ότι πλθροφνται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ παραγράφου 1 και  

γ) ςτθν περίπτωςθ φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 

εδάφιο β), αναφζρει:  

αα) τθν ποςοςτιαία αφξθςθ τονοχιλιομζτρων που διινυςε ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν μεταξφ του ζτουσ παρακολοφκθςθσ, για το οποίο υποβλικθκαν τονοχιλιομετρικά δεδομζνα 
δυνάμει του άρκρου 9 (παρ. 1) ςε ςχζςθ με περίοδο προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 7, και το δεφτερο θμερολογιακό 
ζτοσ αυτισ τθσ περιόδου 

ββ) τθν απόλυτθ αφξθςθ τονοχιλιομζτρων που διινυςε ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν 
μεταξφ του ζτουσ παρακολοφκθςθσ για το οποίο υποβλικθκαν τονοχιλιομετρικά δεδομζνα δυνάμει του άρκρου 
9 (παρ. 1) ςε ςχζςθ με περίοδο προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 7 και το δεφτερο θμερολογιακό ζτοσ αυτισ τθσ 
περιόδου 

γγ) τθν απόλυτθ αφξθςθ τονοχιλιομζτρων που διινυςε ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν 
μεταξφ του ζτουσ παρακολοφκθςθσ για το οποίο υποβλικθκαν τονοχιλιομετρικά δεδομζνα δυνάμει του άρκρου 
9 (παρ. 1) ςε ςχζςθ με περίοδο προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 7 και το δεφτερο θμερολογιακό ζτοσ αυτισ τθσ 
περιόδου, θ οποία υπερβαίνει το ποςοςτό που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 εδάφιο β) του παρόντοσ άρκρου. 

4. Μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν υποβολι των αιτιςεων, θ αρμόδια αρχι κοινοποιεί ςτθν ΥΡΑ αντίγραφα των 

ανωτζρω αιτιςεων. Μζςα ςε 4 μινεσ από τθν παραλαβι των εν λόγω αιτιςεων, θ ΥΡΑ γνωμοδοτεί για τθν 
τιρθςθ των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ τθσ παραγράφου 1 από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ. 

5. Το αργότερο μζςα ςε 6 μινεσ από τθν προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων, θ αρμόδια αρχι υποβάλλει ςτθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι τισ αιτιςεισ που παρζλαβε, από τουσ φορείσ που τθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ 
παραγράφου 1. 

6. Μζςα ςε 3 μινεσ από τθν θμερομθνία  κατά τθν οποία θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αποφαςίηει ςχετικά με το 
ςυντελεςτι ςφγκριςθσ για τθν κατανομι δωρεάν δικαιωμάτων ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 3ςτ τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ που ειςάγεται με τθν Οδθγία 2008/101/ΕΚ, θ 
αρμόδια αρχι υπολογίηει και δθμοςιεφει: 

α) τθν κατανομι δικαιωμάτων από το ειδικό αποκεματικό προσ κάκε φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν που θ 
αίτθςθ του ζχει υποβλθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5. Η κατανομι αυτι 
υπολογίηεται με πολλαπλαςιαςμό του ςυντελεςτι ςφγκριςθσ επί:  

αα) ςτθν περίπτωςθ φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν πουεμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 
περίπτωςθ (α), τα τονοχιλιομετρικά δεδομζνα που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ που ζχει υποβλθκεί προσ τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, δυνάμει τθσ παραγράφου 3 περίπτωςθ (α) και τθσ παραγράφου 5. 

ββ) ςτθν περίπτωςθ φορζων εκμετάλλευςθσ αερο- ςκαφϊν που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

1 περίπτωςθ(β), τθν απόλυτθ αφξθςθ τονοχιλιομζτρων που υπερβαίνει το ποςοςτό που ορίηεται ςτθν παράγρα- 
φο 1 περίπτωςθ (β), τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν αί- τθςθ που ζχει υποβλθκεί προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
δυνάμει τθσ παραγράφου 3 περίπτωςθ (γ), ςτοιχείο (γγ) και τθσ παραγράφου 5 και, 

β) τθν κατανομι δικαιωμάτων για κάκε φορζα εκμετάλ- λευςθσ αεροςκαφϊν για κάκε ζτοσ, θ οποία κακορίηεται 
με διαίρεςθ τθσ οικείασ κατανομισ δικαιωμάτων δυνάμει τθσ περίπτωςθσ (α) διά του αρικμοφ των πλιρων θμε- 
ρολογιακϊν ετϊν που απομζνουν κατά τθν περίοδο που προβλζπει το άρκρο 6, τθν οποία αφορά θ κατανομι. 

7. Πςα δικαιϊματα του ειδικοφ αποκεματικοφ δεν κατανεμθκοφν, εκπλειςτθριάηονται. 

 
 
 

Άρκρο 11 - χζδια παρακολοφκθςθσ και υποβολισ εκκζςεων αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων 

 

1. Κάκε φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν υποχρε- οφται να υποβάλλει: 

α) ςτθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ) ςχζδιο παρακολοφκθςθσ αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων εισ 
τριπλοφν, με το οποίο κακορίηονται μζτρα για τθν παρακολοφκθςθ των εκπομπϊν και των τονοχιλιομετρικϊν 
δεδομζνων, προκειμζνου για τισ απαιτιςεισ τθσ αίτθςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 9. Το ςχζδιο αυτό 
υποβάλλεται τουλάχιςτον τζςςερισ (4) μινεσ πριν από τθν ζναρξθ του ζτουσ παρακολοφκθςθσ κάκε περιόδου. 

 β) ςτθν αρμόδια αρχι επαλθκευμζνθ ζκκεςθ εισ τριπλοφν, θ οποία προβλζπεται ςτο άρκρο 21, για τισ εκπο- 
μπζσ και τα τονοχιλιομετρικά δεδομζνα, προκειμζνου για τισ αιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 9. Αντίγραφο 
τθσ ζκκεςθσ αυτισ αποςτζλλεται από τθν αρμόδια αρχι ςτθν ΥΡΑ. 

1.1. Κάκε αερομεταφορζασ  ο οποίοσ  εμπίπτει  ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 5 μετά τθν ζναρξθ του 
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ζτουσ παρακολοφκθςθσ κάποιασ από τισ περιόδουσ εμπορίασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 7, υποχρεοφται να 
υποβάλλει ςτθν ΥΡΑ το προβλεπόμενο ςτθν παρά- γραφο 1 (α) ςχζδιο παρακολοφκθςθσ,  για το χρονικό 
διάςτθμα που υπολείπεται μζχρι το τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου εμπορίασ. 
2. Τα ςχζδια παρακολοφκθςθσ καταρτίηονται: α) για δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ζωσ 31/12/2020 

ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 601/2012, β) για δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται από 01/01/2021, 
ςφμφωνα  με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ 2066/2019

8
. 

 
3. Διαδικαςία ζγκριςθσ ςχεδίων παρακολοφκθςθσ: 

3.1. Κατά τον ζλεγχο των ςχεδίων παρακολοφκθςθσ θ ΥΡΑ μπορεί να ηθτά τθν υποβολι πρόςκετων ςτοιχείων 
και τεκμθριϊςεων που κατά τθν κρίςθ τθσ κεωροφνται απαραίτθτα για τθν τιρθςθ των απαιτιςεων τθσ 
παραγράφου 2. 

3.2. Τα ςχζδια παρακολοφκθςθσ εγκρίνονται από τον Διοικθτι τθσ ΥΡΑ, εφόςον πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου 2. Αντίγραφα των εγκεκριμζνων ςχεδίων παρακολοφκθςθσ κοινοποιοφνται από τθν ΥΡΑ, ςτθν 
αρμόδια αρχι. 

3.3. Για κάκε ςχεδιαηόμενθ μετατροπι ςε αεροςκάφοσ ι αλλαγι τθσ φφςθσ ι λειτουργίασ του ι ζνταξθ ι 
απζνταξθ αεροςκαφϊν, βελτίωςθ ι εκςυγχρονιςμό τθσ δραςτθριότθτασ του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, 
που ενδζχεται να επθρεάηει τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν 
υποχρεοφται να υποβάλλει εισ τριπλοφν ςτθν ΥΡΑ ανανεωμζνθ ζκδοςθ του ςχεδίου παρακολοφκθςθσ. Η ΥΡΑ, ςτο 
πλαίςιο τιρθςθσ  των απαιτιςεων τθσ παραγράφου 2, αξιολογεί, αν ενδείκνυται ι όχι θ ανανζωςθ τθσ ζγκριςθσ 
του ςχεδίου παρακολοφκθςθσ και προβαίνει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ. Η ΥΡΑ κοινοποιεί ςτθν αρμόδια αρχι 
αντίγραφα των εν λόγω εγκεκριμζνων ςχεδίων παρακολοφκθςθσ. 

3.4. Για κάκε αλλαγι ςτθν ταυτότθτα του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, ο ενδιαφερόμενοσ υποχρεοφται 
να ενθμερϊνει ςχετικά τθν ΥΡΑ, προκειμζνου να προβεί ςε τροποποίθςθ τθσ ζγκριςθσ του ςχεδίου 
παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να περιλθφκοφν τα νζα ςτοιχεία του φορζα εκμετάλλευςθσ. Σχετικι ενθμζρωςθ 
παρζχεται από τθν ΥΡΑ, ςτθν αρμόδια αρχι. 
4. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ και ειδικότερα για τθν τιρθςθ των απαιτιςεων τθσ  

παραγράφου  2, διενεργοφνται  ζλεγχοι από τθν ΥΡΑ. Αντίςτοιχοι ζλεγχοι μπορεί να διενεργοφνται και από 
τθν αρμόδια αρχι ι το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων του ΥΡΕΝ, ςε 
ςυντονιςμό με τθν ΥΡΑ. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΔΕ ΣΙ ΣΑΘΕΡΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 

Άρκρο 12 Άδεια εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου (ΕΑΘ)  ςε ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ 

1. Γενικά: 
1.1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται ςτισ άδειεσ Εκπομπισ Αερίων Θερμοκθπίου (ΕΑΘ) για τισ 
δραςτθριότθτεσ του Ραραρτιματοσ I (Στακερζσ Εγκαταςτάςεισ). 
1.2. Ο φορζασ εκμετάλλευςθσ κάκε εγκατάςταςθσ που πραγματοποιεί οποιαδιποτε από τισ δραςτθριότθτεσ που 
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Ι (Στακερζσ Εγκα- ταςτάςεισ), με αποτζλεςμα τθν παραγωγι εκπομπϊν που 
ςχετίηονται με τθν εν λόγω δραςτθριότθτα, πρζπει να είναι κάτοχοσ άδειασ ΕΑΘ που χορθγείται ςφμφωνα με τθ 
διαδικαςία και τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου. 
 

2. Διαδικαςία και προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ ΕΑΘ: 
 
2.1. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ΕΑΘ απαιτείται υποβολι αίτθςθσ από τον φορζα εκμετάλλευςθσ ςτθν αρμόδια 

αρχι. Η αίτθςθ υποβάλλεται υποχρεωτικά με ζντυπο που διατίκεται για το ςκοπό αυτό από τθν αρμόδια αρχι. 
2.2. Η αίτθςθ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) Τα ςτοιχεία (όνομα/επωνυμία, διεφκυνςθ κ.α.) του φορζα εκμετάλλευςθσ, τθν διεφκυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ 

και τα ςτοιχεία των νόμιμων εκπροςϊπων του φορζα εκμετάλλευςθσ ι/και τθσ εγκατάςταςθσ, 
β) Ρεριγραφι τθσ εγκατάςταςθσ και των δραςτθριοτιτων τθσ κακϊσ και τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ τεχνολογίασ 

και των γενικϊν τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ, 
γ) Ρεριγραφι των πρϊτων και των βοθκθτικϊν υλϊν θ χριςθ των οποίων ενδζχεται να οδθγιςει ςε εκπομπζσ 

αερίων που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα II, 
δ) Ρεριγραφι των πθγϊν των αερίων κερμοκθπίου, που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ και τα οποία εκπζ- 

μπονται από τθν εγκατάςταςθ,  
ε) Μθ τεχνικι περίλθψθ των λεπτομερειϊν που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. 

                                                           
8
 Τροποποίθςθ ΦΕΚ.β’.4315/105040/2297/2019 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            13   

                                                                                                                                                                                  

2.2.1. Η αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ ΕΑΘ πρζπει να ςυνοδεφεται
9
: 

α) Για τθν περίοδο 2013-2020, από το Σχζδιο Ραρακολοφκθςθσ εκπομπϊν κακϊσ και από τα δικαιολογθτικά 
ζγγραφα που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 601/2012.  
β) Για τθν περίοδο 2021-2030, από το Σχζδιο Ραρακολοφκθςθσ Μεκοδολογίασ  κακϊσ και από τα δικαιολογθτικά 
ζγγραφα που προβλζπονται ςτουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) αρικμ. 2018/2066, 2018/2067 και 2019/331.  
Σε κάκε περίπτωςθ ο φορζασ εκμετάλλευςθσ πρζπει να χρθςιμοποιεί τα ςχετικά επίςθμα θλεκτρονικά πρότυπα 
που δθμοςιεφονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι». 

2.3. Η αρμόδια  αρχι μπορεί να ηθτά τθν υποβολι πρόςκετων ςτοιχείων και τεκμθριϊςεων που κατά τθν 
κρίςθ τθσ κεωροφνται απαραίτθτα για τθν τιρθςθ των προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο επόμενο εδάφιο. 

2.4. Η άδεια ΕΑΘ χορθγείται για ολόκλθρθ τθν εγκατάςταςθ ι τμιμα τθσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλ- 
λοντοσ και Ενζργειασ μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ. Σε 
κάκε περίπτωςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι: 

α) για τθν εν λόγω εγκατάςταςθ ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ θ οποία δεν ζχει νόμιμα αναςταλεί ι διακο- 
πεί, ι άδεια εγκατάςταςθσ και εκκρεμεί θ ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ, ι εκκρεμεί θ ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουρ- 
γίασ λόγω ανανζωςθσ, επζκταςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ ι ςε περίπτωςθ εγκαταςτάςεων θλεκτροπαραγωγισ ότι ζχει 
εκδοκεί είτε άδεια λειτουργίασ, είτε προςωρινι άδεια λειτουργίασ για εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ του 
άρκρου 42 (παρ. 1) του ν. 2773/1999, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 2941/2001, όπωσ ιςχφει. 

Σε περίπτωςθ εγκαταςτάςεων θλεκτροπαραγωγισ των οποίων θ ονομαςτικι κερμικι ιςχφσ δεν προκφπτει 
από τισ ανωτζρω άδειεσ ι ςε περίπτωςθ εγκαταςτάςεων θλεκτροπαραγωγισ που ζχουν μόνο άδεια παραγωγισ 
θλεκτρικισ  ενζργειασ, θ υπαγωγι τουσ ςτο ςφςτθμα αδειοδότθςθσ ΕΑΘ γίνεται με βάςθ τθν ονομαςτικι κερ- μικι 
τουσ ιςχφ. Για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ΕΑΘ απαιτείται θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
τθν οποία ο φορζασ εκμετάλλευςθσ δθλϊνει τθν ονομαςτικι κερμικι ιςχφ κάκε εγκατάςταςθσ. 
β) ο φορζασ εκμετάλλευςθσ μπορεί να παρακολουκεί τισ εκπομπζσ και να υποβάλλει εκκζςεισ ςφμφωνα με το 

άρκρο 21. 
Σε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι ανωτζρω όροι εκδίδεται απορριπτικι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλ- 

λοντοσ και Ενζργειασ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ, θ 
οποία πρζπει να είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ. 

2.5. Η άδεια ΕΑΘ μπορεί να καλφπτει μία ι περιςςό- τερεσ εγκαταςτάςεισ που λειτουργοφν ςτον ίδιο τόπο 
(οικόπεδο) και από τον ίδιο φορζα εκμετάλλευςθσ. 

2.6. Μια ςτακερι εγκατάςταςθ απεντάςςεται από το ΣΕΔΕ με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Κλιμα- τικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ, όταν ο 
φορζασ εκμετάλλευςθσ τθσ εγκατάςταςθσ υποβάλλει ςτθν αρμόδια αρχι κατάλλθλα δικαιολογθτικά από τα οποία 
να προκφπτει ότι θ εγκατάςταςθ δεν υπάγεται ωσ προσ τθν δυναμικότθτά τθσ ςτισ ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ του 
Ραραρτιματοσ Ι. Σε περιπτϊςεισ εγκαταςτάςεων θλεκτροπαραγωγισ  που ζχουν μόνο άδεια παραγω- γισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ, θ απζνταξθ γίνεται με βάςθ τθν ονομαςτικι κερμικι τουσ ιςχφ, κατόπιν υποβολισ από το 
φορζα εκμετάλλευςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με τθν οποία δθλϊνει τθν ονο- μαςτικι 
κερμικι ιςχφ κάκε εγκατάςταςθσ. 

2.7. Η αρμόδια αρχι επανεξετάηει, κάκε πζντε χρόνια τουλάχιςτον, τθν άδεια ΕΑΘ και προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ 
τροποποιιςεισ. Σε περίπτωςθ οριςτικισ παφςθσ τθσ λει- τουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ ι, ειδικά για εγκαταςτάςεισ 
θλεκτροπαραγωγισ, ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ (ΑΕ) για οριςτικι από- 
ςυρςθ όλων των Μονάδων τθσ εγκατάςταςθσ, θ άδεια ΕΑΘ καταργείται αυτοδικαίωσ. 

2.8. Για τθν περίοδο 2013-2020, ςε περίπτωςθ παφςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ για διάςτθμα 
μεγαλφτερο των 6 μθνϊν, το οποίο μπορεί να παρατείνεται από τθν αρμόδια αρχι ζωσ 18 μινεσ εφόςον 
ςυντρζχουν οι λόγοι που αναφζρονται ςτο εδάφιο ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 22 τθσ απόφαςθσ 2011/278/ΕΕ, κι 
εφόςον δεν ςυντρζχουν οι λόγοι τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου, θ άδεια ΕΑΘ καταργείται αυτοδικαίωσ. Σε περίπτωςθ 
επαναλειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ τθσ εγκατάςταςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει εκ 
νζου αίτθςθ για ζκδοςθ άδειασ ΕΑΘ

10
. 

2.8.1. Για τθν περίοδο 2021-2030, ιςχφει το Άρκρο 26 «Ραφςθ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων» του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2019/331 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ». 

2.9. Αντίγραφο τθσ άδειασ ΕΑΘ κοινοποιείται από τθν αρμόδια αρχι, ςτισ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ κακϊσ και για τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. 
 

3. Περιεχόμενο τθσ άδειασ ΕΑΘ: 
Η άδεια ΕΑΘ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

α) τα ςτοιχεία (όπωσ όνομα/επωνυμία, διεφκυνςθ) του φορζα εκμετάλλευςθσ, 

β) τθν περιγραφι των δραςτθριοτιτων και των εκπομπϊν από τθν εγκατάςταςθ, 
γ) τισ απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ ςτισ οποίεσ κακορίηονται θ μεκοδολογία, τα ςχζδια μεκοδολογίασ και θ 
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ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ, κακϊσ και οι απαιτιςεισ υποβολισ των εκκζςεων ςφμφωνα με το άρκρο 21.  Οι 
φορείσ εκμετάλλευςθσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνουν τα ςχζδια παρακολοφκθςθσ και τα ςχζδια 
μεκοδολογίασ παρακολοφκθςθσ  χωρίσ να απαιτείται τροποποίθςθ τθσ άδειασ ΕΑΘ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι φορείσ 
εκμετάλλευςθσ ςτακερϊν εγκαταςτάςεων υποβάλλουν ςτθ Δ/νςθ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ 
Ατμόςφαιρασ τα τυχόν ενθμερωμζνα ςχζδια παρακολοφκθςθσ και τα ςχζδια μεκοδολογίασ παρακολοφκθςθσ, τα 
οποία εγκρίνονται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ

11
. 

δ) τθν υποχρζωςθ,  μζςα ςε τζςςερισ μινεσ από τθ λιξθ κάκε ζτουσ αναφοράσ, παράδοςθσ δικαιωμάτων, τα 
οποία είναι ίςα με τισ ετιςιεσ ςυνολικζσ εκπομπζσ τθσ εγκατάςταςθσ που ζχουν επαλθκευκεί ςφμφωνα με το άρκρο 
22, 

ε) τθν υποχρζωςθ του φορζα εκμετάλλευςθσ να ενθμερϊνει τθν αρμόδια αρχι: 
αα) για κάκε ςχεδιαηόμενθ αλλαγι τθσ φφςθσ ι τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ι επζκταςθ, βελτίωςθ, 

εκςυγχρονιςμό ι ςθμαντικι μείωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ ι παφςθ (οριςτικι ι προ- 
ςωρινι) τθσ λειτουργίασ τθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, εκτόσ τθσ οριςτικισ παφςθσ λειτουργίασ, θ αρμόδια αρχι 
κρίνει αν ενδείκνυται ι όχι τροποποίθςθ τθσ άδειασ ΕΑΘ και ενθμερϊνει τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία 
για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουρ- γίασ, κακϊσ και τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν ζγκριςθ 
περιβαλλοντικϊν όρων. 

ββ) για κάκε αλλαγι ςτθν ταυτότθτα του φορζα εκ- μετάλλευςθσ.  Στθν περίπτωςθ αυτι θ αρμόδια αρχι 
προβαίνει ςε τροποποίθςθ τθσ άδειασ ΕΑΘ ϊςτε να πε- ριλθφκοφν τα ςτοιχεία του νζου φορζα. 

η) το ποςό του παραβόλου που κα καταβάλλει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ ωσ χριςτθσ, ςτο διαχειριςτι του 
μθτρϊου ςφμφωνα με το άρκρο 25 (παρ. 7). 

4. Για τθν διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ, οι αρχζσ που είναι αρμόδιεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, για τθν ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ ι λειτουργίασ, τθν  αναςτολι ι διακοπι τθσ λειτουργίασ,  τθν οριςτικι παφςθ 
λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν ζκδοςθ, ανανζωςθ  ι τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, όςον 
αφορά τισ ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ που πραγματοποιοφν δραςτθριότθτα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ι (Στακερζσ 
Εγκαταςτάςεισ), κοινοποιοφν αμελλθτί τισ αποφάςεισ τουσ ςτθν Διεφκυνςθ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ

12
. 

 
 

Άρκρο 12Α13  - Εξαίρεςθ μικρϊν εγκαταςτάςεων με τθν επιφφλαξθ ιςοδφναμων μζτρων 

 

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ είναι δυνατόν να εξαιροφνται από το ΣΕΔΕ, μετά από 
διαβοφλευςθ με τον φορζα εκμετάλλευςθσ, εγκαταςτάςεισ που ζχουν υποβάλει ςτθν αρμόδια αρχι ζκκεςθ 
εκπομπϊν χαμθλότερων από 25 000 τόνουσ ιςοδφναμου CO2 και, ςτισ περιπτϊςεισ δραςτθριοτιτων καφςθσ, ζχουν 
ονομαςτικι κερμικι ιςχφ χαμθλότερθ από 35 MW, εξαιρουμζνων των εκπομπϊν από βιομάηα για κάκε ζνα από τα 
τρία ζτθ που προθγοφνται τθσ ενθμζρωςθσ που αναφζρεται ςτο ςτοιχείο α) και οι οποίεσ υπόκεινται ςε μζτρα που 
πρόκειται να ςυμβάλλουν ςε ιςοδφναμεσ μειϊςεισ των εκπομπϊν. Για τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
εξαίρεςθσ, θ αρμόδια αρχι οφείλει να τθρεί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 
α)  να ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για κάκε τζτοια εγκατάςταςθ, προςδιορίηοντασ τα ιςοδφναμα μζτρα που ιςχφουν ςτθν 

εν λόγω εγκατάςταςθ με τα οποία κα επιτευχκεί ιςοδφναμθ ςυμβολι ςε μειϊςεισ εκπομπϊν, που εφαρμόηει, πριν από τθν 
υποβολι του καταλόγου των εγκαταςτάςεων, όπωσ ορίηει το άρκρο 13 Α παράγραφοσ 1, και το αργότερο κατά τθν υποβολι του 
καταλόγου αυτοφ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

β) να βεβαιϊνει ότι εφαρμόηονται ρυκμίςεισ παρακολοφκθςθσ προκειμζνου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάςταςθ 
που εκπζμπει τουλάχιςτον 25 000 τόνουσ ιςοδφναμου CO2, εξαιρουμζνων των εκπομπϊν από βιομάηα, ςε οποιοδιποτε 
θμερολογιακό ζτοσ.  

γ) να βεβαιϊνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάςταςθ που εκπζμπει τουλάχιςτον 25.000 τόνουσ ιςοδφναμου CO2, εξαιρουμζνων 
των εκπομπϊν από βιομάηα, ςε οποιοδιποτε θμερολογιακό ζτοσ ι, εάν τα μζτρα που εφαρμόηονται ςτθν εν λόγω εγκατάςταςθ με 
τα οποία κα επιτευχκεί ιςοδφναμθ ςυμβολι ςε μειϊςεισ εκπομπϊν, δεν εφαρμόηονται πλζον, θ εγκατάςταςθ κα επανειςαχκεί ςτο 
ΣΕΔΕ, 

δ) να δθμοςιοποιεί τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία (α), (β) και (γ), μζςω του επίςθμου ιςτότοπου του ΥΡΕΝ και να 
τισ κζτει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ. Τα νοςοκομεία μποροφν επίςθσ να εξαιρεκοφν εάν αναλάβουν ιςοδφναμα μζτρα. 

 
2. Εάν, μετά το πζρασ περιόδου τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ για δθμόςια διαβοφλευςθ, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν προβάλλει αντίρρθςθ εντόσ περαιτζρω περιόδου ζξι μθνϊν, τότε ο αποκλειςμόσ λογίηεται 
ότι ζχει εγκρικεί. Κατόπιν τθσ επιςτροφισ των δικαιωμάτων για τθν περίοδο κατά τθν οποία θ εγκατάςταςθ 
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εντάςςεται ςτο ΣΕΔΕ, θ εγκατάςταςθ εξαιρείται και θ αρμόδια αρχι δεν εκχωρεί ςτθν εγκατάςταςθ περαιτζρω 
δωρεάν δικαιϊματα ςφμφωνα το άρκρο 13. 

 
3. Πταν μια εγκατάςταςθ επανεντάςςεται ςτο ΣΕΔΕ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ςτοιχείο γ), χορθγοφνται όλα 

τα δικαιϊματα που ζχουν εκχωρθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 13, αρχισ γενομζνθσ από το ζτοσ επανζνταξθσ. Τα 
δικαιϊματα που εκχωροφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ αφαιροφνται από τθν ποςότθτα που πρόκειται να 
εκπλειςτθριαςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 15. Κάκε τζτοια εγκατάςταςθ παραμζνει ςτο ΣΕΔΕ για το υπόλοιπο τθσ 
περιόδου που προβλζπεται ςτο άρκρο 13, ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ επανειςιχκθ. 

 
 

Άρκρο 12 Β14 - Προαιρετικι εξαίρεςθ εγκαταςτάςεων με εκπομπζσ λιγότερεσ από 2.500 τόνουσ 

 

 
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ είναι δυνατόν να εξαιροφνται από το ΣΕΔΕ,  

εγκαταςτάςεισ που ζχουν υποβάλει ςτθν αρμόδια αρχι ζκκεςθ για εκπομπζσ χαμθλότερεσ από 2 500 τόνουσ 
ιςοδυνάμου διοξειδίου του άνκρακα, εξαιρουμζνων των εκπομπϊν από βιομάηα, για κάκε ζνα από τα τρία ζτθ που 
προθγοφνται τθσ γνωςτοποίθςθσ που αναφζρεται ςτο ςτοιχείο α). Για τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
εξαίρεςθσ, θ αρμόδια αρχι οφείλει να τθρεί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

α) να ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για κάκε τζτοια εγκατάςταςθ πριν από τθν θμερομθνία για τθν 
υποβολι του καταλόγου εγκαταςτάςεων του άρκρου 13 Α παράγραφοσ 1 ι το αργότερο όταν υποβάλλεται ο εν 
λόγω κατάλογοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

β) να βεβαιϊνει ότι εφαρμόηονται απλουςτευμζνεσ ρυκμίςεισ παρακολοφκθςθσ προκειμζνου να αξιολογείται εάν 
υπάρχει κάποια εγκατάςταςθ που εκπζμπει τουλάχιςτον 2 500 τόνουσ ιςοδυνάμου διοξειδίου του άνκρακα, 
εξαιρουμζνων των εκπομπϊν από βιομάηα, ςε οποιοδιποτε θμερολογιακό ζτοσ, 

γ) να βεβαιϊνει ότι εάν οποιαδιποτε εγκατάςταςθ εκπζμπει 2 500 τόνουσ ι περιςςότερο ιςοδυνάμου διοξειδίου 
του άνκρακα, εξαιρουμζνων των εκπομπϊν από βιομάηα, ςε οποιοδιποτε θμερολογιακό ζτοσ, θ εγκατάςταςθ κα 
επανενταχκεί ςτο ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ  και ειδικότερα ςτισ υποχρεϊςεισ του μθτρϊου, 

δ) να κζτει ςτθ διάκεςθ του κοινοφ τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α), β) και γ), μζςω του 
επίςθμου ιςτότοπου του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

 
2. Πταν μια εγκατάςταςθ επανεντάςςεται ςτο ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ςτοιχείο γ), 

χορθγοφνται όλα τα δικαιϊματα που ζχουν εκχωρθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 13, αρχισ γενομζνθσ από το ζτοσ 
επανζνταξθσ. Τα δικαιϊματα που εκχωροφνται ςε τζτοια εγκατάςταςθ αφαιροφνται από τθν ποςότθτα που κα 
εκπλειςτθριαςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 15. 

 
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ είναι δυνατόν να εξαιροφνται από τισ μονάδεσ 

αποκεματικοφ ι τισ εφεδρικζσ μονάδεσ του ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ που δεν λειτοφργθςαν περιςςότερο από 300 ϊρεσ ανά ζτοσ 
για κάκε ζνα από τα τρία ζτθ που προθγοφνται τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 ςτοιχείο α), με τουσ ίδιουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.». 

  
4. Για όςο διάςτθμα διαρκεί θ εξαίρεςθ, οι εγκαταςτάςεισ υποχρεοφνται να υποβάλλουν τθν επαλθκευμζνθ 

Ετιςια Ζκκεςθ  που προβλζπεται ςτο άρκρο 21. 
 
 

 

Άρκρο 13 - Εκνικόσ Κατάλογοσ Κατανομισ για ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ 

 

1. Ο Εκνικόσ Κατάλογοσ Κατανομισ για ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ που καλφπτονται από τθν παροφςα απόφαςθ για 

τθν πενταετι περίοδο που αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου 2021, υποβάλλεται από τθν αρμόδια αρχι ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ζωσ τισ 30 Σεπτεμβρίου 2019, και οι κατάλογοι για κάκε επόμενθ περίοδο πζντε ετϊν υποβάλλονται ςτθ 

ςυνζχεια ανά πενταετία.  

2. Κάκε κατάλογοσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα παραγωγισ, τθ μεταφορά κερμότθτασ 

και αερίων, τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και εκπομπϊν ςε επίπεδο επιμζρουσ εγκατάςταςθσ κατά τα πζντε 
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θμερολογιακά ζτθ που προθγοφνται τθσ υποβολισ. Οι δωρεάν κατανομζσ δίδονται ςε εγκαταςτάςεισ μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ που παρζχονται αυτζσ οι πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 4 και 8 του Κανονιςμοφ 2019/331/ΕΕ 

 
 
 

Άρκρο 13A15 - Μεταβατικοί Κοινοτικοί κανόνεσ για εναρμονιςμζνθ δωρεάν κατανομι ςε ςτακερζσ 

εγκαταςτάςεισ  

 

1. Για τθν περίοδο 2013-2020, πλιρωσ εναρμονιςμζνα μζτρα και κανόνεσ εφαρμόηονται για τθν κατανομι των 

δικαιωμάτων που αναφζρονται:  

α) ςτθν αςτικι τθλεκζρμανςθ και ςτθν ςυμπαραγωγι υψθλισ αποδοτικότθτασ για τθν παραγωγι κζρμανςθσ ι 
ψφξθσ, 

β) ςτον κακοριςμό τθσ βάςθσ υπολογιςμοφ ςε εγκατα- ςτάςεισ που δεν υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ εγκαταςτά- 
ςεων παραγωγϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ, εγκαταςτάςεων δζςμευςθσ, αγωγϊν μεταφοράσ ι εγκαταςτάςεων απο 
κικευςθσ CΟ2, και δεν είναι νεοειςερχόμενεσ, 

γ) ςτο ποςοςτό 5% τθσ κοινοτικισ ποςότθτασ δικαιωμάτων που κακορίηονται ςε νεοειςερχόμενουσ, ςφμφωνα με 
τθν απόφαςθ 2011/278/ΕΚ, 

δ) ςε εγκαταςτάςεισ που αφοροφν ςε τομείσ ι επιμζ- ρουσ τομείσ που εκτίκενται ςε ςθμαντικό κίνδυνο διαρ ροισ 
άνκρακα, 

ε) ςε εγκαταςτάςεισ που διακόπτουν τθ λειτουργία τουσ, εκτόσ εάν αποδεικνφεται θ επαναλειτουργία τουσ μζςα 
ςε εφλογο χρόνο. 
 
2. Τα μζτρα και οι κανόνεσ εφαρμογισ τθσ παραγρά- φου 1 κακορίηονται ςτθν απόφαςθ 2011/278/ΕΚ. 
 
3. Για τθν περίοδο 2021-2030, για τον κακοριςμό των ανακεωρθμζνων τιμϊν δεικτϊν αναφοράσ για δωρεάν 

κατανομι, εφαρμόηονται οι εκτελεςτικζσ πράξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που εκδίδονται ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2 του άρκρου 10α τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ όπωσ ιςχφει, μετά τθν τροποποίθςι τθσ από τθν 
παράγραφο 14β τθσ οδθγίασ 2018/410/ΕΕ. 

4. Δωρεάν κατανομι παρζχεται ςτθν αςτικι τθλεκζρμανςθ κακϊσ και ςτθ ςυμπαραγωγι υψθλισ απόδοςθσ, 
όπωσ ορίηεται ςτο ν.4342/2015 (Αϋ143), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία (ΕΕ) 2012/27, για τθν 
οικονομικϊσ δικαιολογθμζνθ ηιτθςθ, όςον αφορά τθν παραγωγι κζρμανςθσ ι ψφξθσ. Κάκε επόμενο ζτοσ μετά το 
2013, θ ςυνολικι κατανομι ςε αυτζσ τισ εγκαταςτάςεισ όςον αφορά τθν παραγωγι αυτισ τθσ κερμότθτασ 
προςαρμόηεται βάςει του γραμμικοφ ςυντελεςτι που αναφζρεται ςτο άρκρο 14, με εξαίρεςθ τα ζτθ κατά τα οποία 
οι κατανομζσ αυτζσ προςαρμόηονται με ομοιόμορφο τρόπο ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του παρόντοσ άρκρου. 

5. Για να τθρθκεί το ποςοςτό προσ πλειςτθριαςμό που προβλζπεται ςτο άρκρο 15, για κάκε ζτοσ κατά το οποίο 
το ςφνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει το μζγιςτο ποςόν που τθρείται ωσ προσ το ποςοςτό προσ 
πλειςτθριαςμό, χρθςιμοποιοφνται τα εναπομείναντα δικαιϊματα ζωσ εκείνο το ποςό για τθν πρόλθψθ ι τον 
περιοριςμό τθσ μείωςθσ των δωρεάν δικαιωμάτων για τθν τιρθςθ του ποςοςτοφ προσ πλειςτθριαςμό κατά τα 
επόμενα ζτθ. Πταν, ωςτόςο, επιτυγχάνεται το μζγιςτο ποςόν, τα δωρεάν δικαιϊματα προςαρμόηονται αναλόγωσ. 
Οποιαδιποτε τζτοια προςαρμογι πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο. 

 Κατά παρζκκλιςθ από τθν παροφςα παράγραφο, ζνα πρόςκετο ποςό φψουσ μζχρι 3 % τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
δικαιωμάτων χρθςιμοποιείται, ςτον βακμό που είναι αναγκαίο, για να αυξθκεί το ανϊτατο ποςόν που διατίκεται 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο αυτι. 

 
6. Δικαιϊματα από το μζγιςτο ποςό που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5, τα οποία δεν κατανεμικθκαν δωρεάν 

ζωσ το 2020 δεςμεφονται για τουσ νεοειςερχόμενουσ, μαηί με 200 εκατομμφρια δικαιϊματα που εγγράφονται ςτο 
αποκεματικό για τθ ςτακερότθτα τθσ αγοράσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 3 τθσ απόφαςθσ (ΕΕ) 
2015/1814. Από τα δικαιϊματα που ζχουν δεςμευκεί, ζωσ 200 εκατομμφρια επιςτρζφονται ςτο αποκεματικό για τθ 
ςτακερότθτα τθσ αγοράσ κατά το πζρασ τθσ περιόδου από το 2021 ζωσ το 2030. 

Από το 2021, τα δικαιϊματα που ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 7 και 8 δεν ζχουν κατανεμθκεί ςτισ 
εγκαταςτάςεισ προςτίκενται ςτο ποςό των δικαιωμάτων που ζχουν δεςμευκεί ςφμφωνα με τθν πρϊτθ περίοδο του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου. 

Οι κατανομζσ προςαρμόηονται βάςει του γραμμικοφ ςυντελεςτι που αναφζρεται ςτο άρκρο 9. Δεν προβλζπεται 
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δωρεάν κατανομι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από νεοειςερχόμενουσ». 
7. Το φψοσ των δωρεάν δικαιωμάτων που δίδονται ςε εγκαταςτάςεισ των οποίων θ λειτουργία ζχει αυξθκεί ι 

μειωκεί, όπωσ εκτιμάται με βάςθ κυλιόμενο μζςο όρο δφο ετϊν, κατά περιςςότερο από 15 % ςε ςχζςθ με το φψοσ 
που χρθςιμοποιικθκε αρχικά για τον κακοριςμό τθσ δωρεάν κατανομισ για τθ ςχετικι περίοδο που αναφζρεται 
ςτο άρκρο 13, αναπροςαρμόηεται κατά περίπτωςθ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ πραγματοποιοφνται με δικαιϊματα από 
το ποςό των δικαιωμάτων που δεςμεφεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου ι με τθν 
προςκικθ δικαιωμάτων ςτο ποςό αυτό. 

 
8. Η Ελλάδα, που το 2014 είχε κατά κεφαλιν ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν (ΑΕΡ) ςε τιμζσ αγοράσ χαμθλότερο από 

το 60 % του μζςου όρου τθσ Ζνωςθσ, μπορεί να διεκδικιςει, πριν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του 
παρόντοσ άρκρου, ζωσ και 25 εκατομμφρια δικαιϊματα από το μζγιςτο ποςό που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5 
του παρόντοσ άρκρου τα οποία δεν κα ζχουν καταχωρθκεί δωρεάν μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2020, για τθ 
ςυγχρθματοδότθςθ ζωσ και 60 % τθσ απεξάρτθςθσ του εφοδιαςμοφ θλεκτρικισ ενζργειασ των νθςιϊν τθσ 
επικράτειάσ τθσ από ανκρακοφχεσ εκπομπζσ. Στα δικαιϊματα αυτά εφαρμόηονται, τθρουμζνων των αναλογιϊν, οι 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10δ, που ειςάγεται με τθν παράγραφο 16 τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2018/410. 
Μποροφν να ηθτθκοφν δικαιϊματα όταν, λόγω τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ ομολόγων, δεν 
κα μποροφςε να υλοποιθκεί διαφορετικά ζνα ζργο που ζχει ωσ ςτόχο τθν απεξάρτθςθ από τισ ανκρακοφχεσ 
εκπομπζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παρζχεται ςτα νθςιά τθσ Ελλάδασ και εφόςον, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του 
άρκρου 10δ τθσ ανωτζρω οδθγίασ (ΕΕ), θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ) επιβεβαιϊνει τθν οικονομικι 
βιωςιμότθτα και τα κοινωνικοοικονομικά οφζλθ του ζργου. 

 
8.1.  Η αρμόδια αρχι πριν αποφαςίςει για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων από το  ανωτζρω προβλεπόμενο 

ποςοςτό, υποβάλλει το επενδυτικό τθσ ςχζδιο ςτθν επιτροπι επενδφςεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 10δ τθσ 
οδθγίασ (ΕΕ) 2018/410 και ςτθν ΕΤΕπ.  Πταν θ ΕΤΕπ επιβεβαιϊςει ότι μια επζνδυςθ εμπίπτει ςτον τομζα που 
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου τθσ οδθγίασ, θ Αρμόδια Αρχι μπορεί να προχωριςει ςτθ 
χρθματοδότθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου από το οικείο ποςοςτό. Σε περίπτωςθ που θ προτεινόμενθ επζνδυςθ δεν 
εμπίπτει ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 10δ τθσ οδθγίασ, εφαρμόηεται το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 6 του 
ίδιου άρκρου.  

 
8.2. Η ζγκριςθ μιασ επζνδυςθσ από τθν επιτροπι επενδφςεων κακϊσ και θ μθ ζγκριςι τθσ από τον αντιπρόςωπο 

τθσ ΕΤΕπ, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 7 και 8 του άρκρου 
10δ τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2018/410.  

 
8.3. Η  Αρμόδια Αρχι οφείλει: 
α) να  παρακολουκεί τθν εφαρμογι ςε ςχζςθ με τα επιλεγμζνα ζργα και,  
β) να υποβάλλει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ετιςια ζκκεςθ για επενδφςεισ που χρθματοδοτοφνται από το ταμείο 

εκςυγχρονιςμοφ. Η ζκκεςθ αυτι δθμοςιοποιείται και περιλαμβάνει: 
αα) πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επενδφςεισ ζχουν χρθματοδοτθκεί 
ββ) αξιολόγθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ωσ προσ τθν ενεργειακι απόδοςθ ι τον εκςυγχρονιςμό του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ που επιτυγχάνεται μζςω τθσ επζνδυςθσ. 
 

 

Άρκρο 1416 - Κοινοτικι ποςότθτα δικαιωμάτων  

 

1. Η κοινοτικι ποςότθτα των δικαιωμάτων που εκχωροφνται ετθςίωσ από το ζτοσ 2013, μειϊνεται γραμμικά 
αρχίηοντασ από το μζςο όρο τθσ περιόδου 2008-2012. Από το 2021 και μετά ο γραμμικόσ ςυντελεςτισ είναι 2,2%. 

2. Για τθν περίοδο 2013-2020 θ εκχϊρθςθ των δικαιωμάτων γίνεται με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ του άρκρου 
23 τθσ Απόφαςθσ (ΕΕ) 2011/278. 

3. Για τθν περίοδο 2021-2030 θ εκχϊρθςθ των δικαιωμάτων γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 16, 17, 18, 19 20 και 
21του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/331. 

 

Άρκρο 1517 - Πλειςτθριαςμόσ δικαιωμάτων 
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1. Από το 2019 και μετά, τίκενται ςε πλειςτθριαςμό όλα τα δικαιϊματα που δεν ζχουν κατανεμθκεί δωρεάν 
ςφμφωνα με το άρκρα 13Α και δεν ζχουν τοποκετθκεί ςτο αποκεματικό για τθ ςτακερότθτα τθσ αγοράσ που 
κεςπίςτθκε με τθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2015/1814 ι δεν ζχουν ακυρωκεί ςφμφωνα με το άρκρο 19 παράγραφοσ 4. 
Από το 2021 και μετά και με τθν επιφφλαξθ πικανισ μείωςθσ δυνάμει του άρκρου 13Α παράγραφοσ 5, το ποςοςτό 
των δικαιωμάτων προσ πλειςτθριαςμό είναι 57 %. 
 
1.1. Ροςοςτό 2 % τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ δικαιωμάτων από το 2021 ζωσ το 2030 εκπλειςτθριάηεται προκειμζνου 
να δθμιουργθκεί ταμείο για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και για τον εκςυγχρονιςμό των ενεργειακϊν 
ςυςτθμάτων οριςμζνων κρατϊν μελϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 10δ («Ταμείο Εκςυγχρονιςμοφ»). 
Η ςυνολικι υπολειπόμενθ ποςότθτα δικαιωμάτων προσ πλειςτθριαςμό διανζμεται ςφμφωνα με τθν 
υποπαράγραφο 2. 
 
1.2. Η ςυνολικι ποςότθτα των δικαιωμάτων που τίκενται προσ πλειςτθριαςμό, κακορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του 
άρκρο 10 τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2003/87, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 13β τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2018/410.  

 

2. Η διαδικαςία για τον πλειςτθριαςμό των δικαιωμάτων  τθσ παραγράφου  1 και τθσ υποπαραγράφου 1.1, 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1031/2010. 

3. Τα ζςοδα από τον πλειςτθριαςμό δικαιωμάτων κατανζμονται και αποδίδονται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 
ν. 3889/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4062/2012 (Αϋ 70) και ςτθ ςυνζχεια με το άρκρο 50 
του ν. 4369/2016 (Αϋ 33). 

4. Τουλάχιςτον 50% των εςόδων που προζρχονται από τον πλειςτθριαςμό των δικαιωμάτων που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο  1, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται  για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ: 

α) τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςυνειςφοράσ ςτο Ραγκόςμιο Ταμείο 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ και Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και το Ταμείο Ρροςαρμογισ όπωσ κατζςτθ λειτουργικό 
από τθ Διάςκεψθ του Ρόηναν για τθν κλιματικι αλλαγι (COP 14 και COP/MOP 4), τθν προςαρμογι ςτισ επιπτϊςεισ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθ χρθματοδότθςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ κακϊσ και ζργων επίδειξθσ για τθ μείωςθ 
των εκπομπϊν και τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε  πρωτοβουλίεσ 
ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ ευρωπαϊκοφ ςχεδίου ενεργειακισ τεχνολογίασ και των ευρωπαϊκϊν τεχνολογικϊν 
πλατφόρμων 

β) τθν ανάπτυξθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ με ςτόχο τθν τιρθςθ τθσ δζςμευςθσ  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 
χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ άλλων τεχνολογιϊν που ςυμβάλλουν ςτθ μετάβαςθ 
προσ μια αςφαλι και βιϊςιμθ οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα και τθ ςυμβολι ςτθν τιρθςθ τθσ δζςμευςθσ 
τθσ Ζνωςθσ για αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτα επίπεδα που ορίηονται ςτισ ςχετικζσ νομοκετικζσ πράξεισ. 

γ) μζτρα με ςτόχο τθν αποφυγι τθσ αποδάςωςθσ και μζτρα για τθν αφξθςθ τθσ δάςωςθσ και τθσ αναδάςωςθσ ςε 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ που κα ζχουν κυρϊςει τθ μελλοντικι διεκνι ςυμφωνία για τθν κλιματικι αλλαγι, μζτρα 
για τθ μεταφορά τεχνολογίασ και τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ ςτισ χϊρεσ αυτζσ 

δ) τθν απορρόφθςθ του CΟ2 από τα δάςθ ςτθν Κοινότθτα 
ε) τθν περιβαλλοντικά αςφαλι δζςμευςθ και γεωλογικι αποκικευςθ του CO2, ιδίωσ από ςτακμοφσ 

θλεκτροπαραγωγισ που χρθςιμοποιοφν ςτερεά ορυκτά καφςιμα και από φάςμα κλάδων και επιμζρουσ κλάδων τθσ 
βιομθχανίασ, περιλαμβανομζνων και εκείνων ςε τρίτα κράτθ  

ςτ) τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςτροφισ προσ τα χαμθλϊν εκπομπϊν και δθμόςια μζςα μεταφοράσ  
η) τθ χρθματοδότθςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και των κακαρϊν 

τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ που καλφπτονται από τθν παροφςα απόφαςθ 
θ) μζτρα που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, των ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ και τθσ 

μόνωςθσ, ι ςτθν παροχι οικονομικισ υποςτιριξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 
νοικοκυριά με χαμθλό και μεςαίο ειςόδθμα.  
κ) για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ αρμόδιασ αρχισ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν  παράγραφο 1 του άρκρου 4 και 
των ςυνακόλουκων δράςεων ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, όπωσ ιςχφει και τθν υλοποίθςθ 
των ςτόχων τθσ κακϊσ και τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΕ) και Αποφάςεων (ΕΕ) που ζχουν εκδοκεί ι 
εκδίδονται ςε εφαρμογι τθσ». 
ι) για τθ χρθματοδότθςθ δράςεων για το κλίμα ςε ευάλωτεσ τρίτεσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςαρμογισ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 
ια) για τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ δεξιοτιτων και τθσ ανακατανομισ του εργατικοφ δυναμικοφ, ωσ 
ςυμβολι ςτθ δίκαιθ μετάβαςθ ςε οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, ιδίωσ ςτισ περιφζρειεσ 
που επθρεάηονται περιςςότερο από τθ μετάβαςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ 
κοινωνικοφσ εταίρουσ. 
 
4.1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ προςδιορίηεται επιλεκτικά ζνασ ι περιςςότεροι 
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από τουσ ανωτζρω ςτόχουσ και κακορίηονται οι δράςεισ για τθ χρθςιμοποίθςθ των εςόδων από τον πλειςτθριαςμό 
κακϊσ και ο τρόποσ κατανομισ τουσ ετθςίωσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των οριηόμενων ςτο άρκρο 50 του ν. 4369/2016 
(Αϋ 33). 

4.2. Με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ προςδιορίηονται και τα μζτρα υλοποίθςθσ των ανωτζρω δράςεων, τα οποία 
αναφζρονται κυρίωσ ςτθν εφαρμογι φορολογικϊν ι οικονομικϊν υποςτθρικτικϊν πολιτικϊν, ιδιαίτερα ςε 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ι εκνικϊν ρυκμιςτικϊν πολι- τικϊν που παρζχουν οικονομικι υποςτιριξθ, για τουσ 
ςκοποφσ που απαρικμοφνται  ςτθν παράγραφο  4 και ζχουν αξία ίςθ τουλάχιςτον προσ το 50% των εςόδων που 
προκφπτουν από τθ δθμοπράτθςθ των δικαιωμά- των που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, ςυμπεριλαμ- 
βανομζνων όλων των εςόδων από τθ δθμοπράτθςθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 4 ςτοιχεία β) και γ). 

4.3. Το ΥΡΕΝ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τον τρόπο χριςθσ των εςόδων και για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
που αναλαμβάνονται για τθν εφαρμογι των προθγοφμενων υποπαραγράφων, μζςω των εκκζςεων που υποβάλλει 
κατ’ εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 525/2013. 

4.4. Το ΥΡΕΝ, όταν το ποςοςτό που χρθςιμοποιείται για τθν ενίςχυςθ τομζων και υποτομζων που εκτίκενται ςε 
πραγματικό κίνδυνο διαρροισ διοξειδίου του άνκρακα λόγω ςθμαντικοφ ζμμεςου κόςτουσ που προκφπτει από το 
κόςτοσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου που μετακυλίεται ςτισ τιμζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 
περιςςότερο από το 25% των εςόδων που προζρχονται από τον πλειςτθριαςμό δικαιωμάτων και αρχισ γενομζνθσ 
για το 2018, ςυντάςςει και δθμοςιεφει ςτον διαδικτυακό τόπο του ζκκεςθ ςτθν οποία περιγράφονται οι λόγοι 
υπζρβαςθσ του ποςοφ αυτοφ. Η ζκκεςθ καλφπτει τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτισ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
για τουσ μεγάλουσ βιομθχανικοφσ καταναλωτζσ που επωφελοφνται από αυτά τα χρθματοδοτικά μζτρα, με τθν 
επιφφλαξθ των απαιτιςεων όςον αφορά ςτθν προςταςία των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν. Η ζκκεςθ 
περιλαμβάνει επίςθσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το εάν ελιφκθςαν δεόντωσ υπόψθ και άλλα μζτρα για τθ βιϊςιμθ 
μείωςθ του ζμμεςου κόςτουσ ανκρακοφχων εκπομπϊν ςε μεςοπρόκεςμθ ζωσ μακροπρόκεςμθ βάςθ

18
.  

 
 
 
 
 
 
 

Άρκρο 16 - φνδεςθ με τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

 

Για τθν περιβαλλοντικι άδεια (ΑΕΡΟ) των εγκαταςτά- ςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ, πζραν των προβλεπόμενων ςτο ν. 4014/2011 (Αϋ 209), όπωσ ιςχφει και ςτισ κανονιςτικζσ πράξεισ που 
ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται κατϋ εξουςιοδότθςι του, ιςχφουν επιπλζον και οι διατάξεισ του άρκρου 7 τθσ υπ’ 
αρικμ. 36060/1155/2013 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ1450), με τθν οποία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ 
Οδθγία 2010/75/ΕΕ. 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ - ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ Ε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ 

ΣΑΘΕΡΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 
 

 

Άρκρο 17 - Χριςθ CER και ERU που απορρζουν από δραςτθριότθτεσ ζργων ςτο κοινοτικό ςφςτθμα, πριν 

τθν υιοκζτθςθ από τθν Ε.Ε νζων νομοκετικϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι τθσ υμφωνίασ των Παριςίων 

για τθν κλιματικι αλλαγι που ζχει κυρωκεί με το ν. 4426/2016 (Αϋ 187) 

 

1. Τα δικαιϊματα CERs/ERUs, τα οποία εκδόκθκαν με βάςθ τισ μειϊςεισ εκπομπϊν για τθν περίοδο 2008 ζωσ  
2012 και δεν ζχουν εξαντλθκεί ι ζχει χορθγθκεί δικαί- ωμα χριςθσ των μορίων βάςει τθσ παραγράφου 7, δεν 
παραδίδονται αλλά μποροφν να ανταλλάςςονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του Ενοποιθμζνου Ευρωπαϊκοφ 
Μθτρϊου μόνο με δικαιϊματα CERs/ERUs τα οποία εκ- δίδονται με βάςθ τισ μειϊςεισ εκπομπϊν ςτθ δεφτερθ 
περίοδο 2013 ζωσ 2020, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1123/2013. Μετά τισ 31 Μαρτίου 2015, οι ανταλλαγζσ 
ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του Ενοποιθμζνου Ευρωπαϊκοφ Μθτρϊου πραγματοποιοφνται μόνο με δικαιϊματα 
CERs/ERUs τα οποία εκδίδονται με βάςθ τισ μειϊςεισ εκπομπϊν ςτθ δεφτερθ περίοδο 2013 ζωσ 2020. 

2. Στον βακμό που τα επίπεδα τθσ χριςθσ μορίων CER/ERU τα οποία επιτρζπονται ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ 

                                                           
18

 *ΕΝΩΜΑΣΩΗ 2018+ 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            20 

 

εγκαταςτάςεων ι φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν για τθν περίοδο 2008 ζωσ 2012, δεν ζχουν εξαντλθκεί ι 
ζχει χορθγθκεί δικαίωμα χριςθσ των μορίων βάςει τθσ παραγράφου 7, θ αρμόδια αρχι επιτρζπει ςτουσ φορείσ 
εκμετάλλευςθσ να ανταλλάςςουν μόρια CER και ERU που απορρζουν από ζργα τα οποία ζχουν καταχωρθκεί πριν 
από τισ 31.12.2012 και ζχουν εκχωρθκεί για μειϊςεισ εκπομπϊν από 1.1.2013 και μετά, με δικαιϊματα με ιςχφ 
από 1.1.2013 και μετά. 

3. Στον βακμό που τα επίπεδα τθσ χριςθσ μορίων CER/ERU τα οποία επιτρζπονται ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ  
εγκαταςτάςεων ι φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν για τθν περίοδο 2008 ζωσ 2012 δεν ζχουν εξαντλθκεί ι ζχει 
χορθγθκεί δικαίωμα χριςθσ των μορίων βάςει τθσ παραγράφου 7, θ αρμόδια αρχι επιτρζπει ςτουσ φορείσ 
εκμετάλλευςθσ να ανταλλάςςουν μόρια CER που ζχουν εκχωρθκεί για μειϊςεισ εκπομπϊν από το 2013 και μετά, 
με δικαιϊματα νζων ζργων που ξεκινοφν από το 2013 και μετά ςε λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. 
Το παραπάνω εδάφιο ιςχφει για μόρια CER για όλουσ τουσ τφπουσ ζργων που είναι επιλζξιμα για χριςθ ςτο 
κοινοτικό ςφςτθμα κατά τθν περίοδο 2008 ζωσ 2012, μζχρι οι χϊρεσ αυτζσ να επικυρϊςουν ςφμβαςθ με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι μζχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δφο πραγματοποιείται πρϊτο. 

4. Στον βακμό που τα επίπεδα τθσ χριςθσ μορίων CER/ERU τα οποία επιτρζπονται ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ ι  
φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν για τθν περίοδο 2008 ζωσ 2012 δεν ζχουν εξαντλθκεί ι ζχει χορθγθκεί 
δικαίωμα χριςθσ των μορίων βάςει τθσ παραγράφου 7 και μζχρι τθν υιοκζτθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ των 
νζων νομοκετικϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ των Ραριςίων για τθν κλιματικι αλλαγι που ζχει 
κυρωκεί με το ν. 4426/2016, μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ςτο κοινοτικό ςφςτθμα πιςτωτικά μόρια που 
απορρζουν από ζργα ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ μείωςθσ εκπομπϊν με βάςθ ςυμφωνίεσ που ζχουν ςυναφκεί με 
τρίτεσ χϊρεσ, κακορίηοντασ τα επίπεδα χριςθσ. Σφμφωνα με τισ ςυμφωνίεσ αυτζσ, οι φορείσ εκμετάλλευςθσ 
μποροφν να χρθςιμοποιοφν πιςτωτικά μόρια που απορρζουν από δραςτθριότθτεσ ζργων ςε αυτζσ τισ τρίτεσ 
χϊρεσ, ϊςτε να πλθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από το κοινοτικό ςφςτθμα. 

5. Οι ςυμφωνίεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 4 προβλζπουν τθ χριςθ ςτο κοινοτικό ςφςτθμα πιςτωτικϊν 
μορίων από τφπουσ ζργων που είναι επιλζξιμοι για χριςθ ςτο κοινοτικό ςφςτθμα κατά τθν περίοδο 2008 ζωσ 
2012, ςυμπεριλαμβανομζνων τεχνολογιϊν για ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενεργείασ ι για ενεργειακι απόδοςθ, που 
προάγουν τθ μεταφορά τεχνολογίασ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Οιαδιποτε τζτοια ςυμφωνία μπορεί επίςθσ να 
προβλζπει τθ χριςθ πιςτωτικϊν μορίων που απορρζουν από ζργα όπου θ βάςθ που χρθςιμοποιείται είναι 
χαμθλότερθ από το επίπεδο τθσ δωρεάν κατανομισ δυνάμει των μζτρων που αναφζρονται ςτο άρκρο 13, ι κάτω 
από τα επίπεδα που απαιτεί θ κοινοτικι νομοκεςία. 

6. Μζχρι τθν υιοκζτθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ των νζων νομοκετικϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι τθσ 
Συμφωνίασ των Ραριςίων για τθν κλιματικι αλλαγι που ζχει κυρωκεί με το ν. 4426/2016, από 1θσ Ιανουαρίου  
2013 δεκτά ςτο κοινοτικό ςφςτθμα κα είναι μόνο μόρια από ζργα ςε τρίτεσ χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν επικυρϊςει τθν 
εν λόγω ςυμφωνία. 
 

 

Άρκρο 18 - Δραςτθριότθτεσ ζργων 

 

1. Για τθν ςυμμετοχι δθμόςιου ι ιδιωτικοφ φορζα ςε δραςτθριότθτεσ ζργων εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, 
απαιτείται ςχετικι ζγκριςθ από τον Υπουργό ΡΕΝ μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ.  

2. Για τθν ζγκριςθ δραςτθριότθτασ ζργου που υλοποι- είται εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ απαιτείται θ υπο- 
βολι αίτθςθσ του φορζα εκμετάλλευςθσ του ζργου προσ τθν αρμόδια αρχι, θ οποία ςυνοδεφεται από τα απαραί- 
τθτα δικαιολογθτικά που προςδιορίηει θ εν λόγω αρχι. Η ζγκριςθ αυτι χορθγείται με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 

3. Η αρμόδια αρχι λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ και ςε διαβοφλευςθ με τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προκειμζνου να διαςφαλίηε- ται ότι οι γραμμζσ βάςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ ζργων, όπωσ 
ορίηονται με μεταγενζςτερεσ αποφάςεισ που λαμβάνονται βάςει τθσ UNFCCC ι του Ρρωτοκόλλου του Κιότο, οι 
οποίεσ εφαρμόηονται ςε χϊρεσ που ζχουν υπογράψει ςυνκικθ προςχϊρθςθσ ςτθν Ζνωςθ, είναι απολφτωσ 
ςφμφωνεσ με το κοινοτικό κεκτθμζνο, ςυμπε- ριλαμβανομζνων των προςωρινϊν παρεκκλίςεων που ορίηονται ςε 
αυτι τθ ςυνκικθ προςχϊρθςθσ. 

Επιτρζπονται μόνο δραςτθριότθτεσ ζργων, οι μετζ- χοντεσ των οποίων εδρεφουν είτε ςε χϊρα θ οποία ζχει 
προςυπογράψει τθ διεκνι ςφμβαςθ για τα ζργα αυτά είτε ςε χϊρα ι υπο-ομοςπονδιακι ι περιφερειακι οντότθτα 
που είναι ςυνδεδεμζνθ με το κοινοτικό ςφςτθμα ςφμφωνα με το άρκρο 25 τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ. 

4. Για δραςτθριότθτεσ ζργων Κοινισ Εφαρμογισ (Joint Implementation/JI),  που υλοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι 
Επικράτεια, θ αρμόδια αρχι μεριμνά ϊςτε να μθν εκ- χωροφνται ERUs για μειϊςεισ ι περιοριςμοφσ των εκπομπϊν 
αερίων κερμοκθπίου από δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

5. Σε περίπτωςθ που δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν Ελλάδα λαμβάνουν απόφαςθ 
Ζγκριςθσ για να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ ζργων εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, το Υπουργείο ΡΕΝ 
διατθρεί τθν ευκφνθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρε- ϊςεϊν τθσ χϊρασ δυνάμει των διεκνϊν ςυμφωνιϊν που ζχει 
κυρϊςει θ χϊρα και αφοροφν τθν κλιματικι αλλαγι και πρζπει να εξαςφαλίηει ότι αυτι θ ςυμμετοχι είναι ςυμβατι 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            21   

                                                                                                                                                                                  

με τισ ςχετικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τουσ όρουσ και τισ διαδικαςίεσ που εγκρίκθκαν με βάςθ τισ ςυμφωνίεσ 
αυτζσ. 

6. Για τθν ζγκριςθ δραςτθριοτιτων, που αναφζρονται ςε υδροθλεκτρικά ζργα με δυνατότθτα παραγωγισ άνω 
των 20 MW, θ αρμόδια αρχι εξαςφαλίηει ότι, κατά τθν υλοποίθςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων ζργων, γίνονται 
ςεβαςτά ςχετικά διεκνι κριτιρια και κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που περιζχονται 
ςτθν ζκκεςθ του Νοεμβρίου 2000 τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξθ - Νζο 
πλαίςιο λιψεωσ αποφάςεων. 

 
 

 

Άρκρο 19 - Μεταβίβαςθ, επιςτροφι και ακφρωςθ δικαιωμάτων 

 

1. Τα δικαιϊματα μεταβιβάηονται μεταξφ: 
α) προςϊπων εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
β) προςϊπων εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προςϊπων ςε τρίτεσ χϊρεσ, όπου τζτοια δικαιϊματα 
αναγνωρίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 27 χωρίσ άλλουσ περιοριςμοφσ εκτόσ από εκείνουσ που 
προβλζπονται ςτθνπαροφςα απόφαςθ ι κεςπίηονται κατ’ εφαρμογι τθσ. 

2. Τα δικαιϊματα που εκχωροφνται από τθν αρμόδια αρχι άλλου κράτουσ μζλουσ, κεωροφνται ιςοδφναμα ωσ 
προσ τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του φορζα εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι του φορζα εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν βάςει τθσ παραγράφου 3. 
 3. Επιςτροφι δικαιωμάτων: 
3.1. Ο φορζασ εκμετάλλευςθσ κάκε εγκατάςταςθσ και ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, επιςτρζφει μζχρι 

τισ 30 Απριλίου κάκε ζτουσ, αρικμό δικαιωμάτων που αντιςτοιχεί ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ κατά τθ διάρκεια 
του προθγοφμενου ζτουσ, από τθν εγκατάςταςθ ι από αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ζχουν επαλθκευ- 
κεί ςφμφωνα με το άρκρο 22. Στθ ςυνζχεια τα εν λόγω δικαιϊματα ακυρϊνονται από το Μθτρϊο ςφμφωνα με 
το άρκρο 25. 

3.2. Υποχρζωςθ επιςτροφισ δικαιωμάτων δεν υφίςταται για εκπομπζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί ότι δεςμεφ- 
τθκαν και μεταφζρκθκαν  για μόνιμθ αποκικευςθ  ςε ςτακερι εγκατάςταςθ θ οποία διακζτει νόμιμθ άδεια 
ςφμφωνα  με τθν υπ’ αρικμ.  48416/2037/2011  κοινι υπουργικι απόφαςθ (Βϋ 2516) που εκδόκθκε ςε ςυμ- 
μόρφωςθ με τθν οδθγία 2009/31/ΕΚ. 
4. Τα δικαιϊματα μποροφν να ακυρϊνονται ανά πάςα ςτιγμι φςτερα από αίτθςθ του κατόχου τουσ ςτθν αρμόδια 

αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 25 (παρ. 2). 
5. Κάκε μεταβίβαςθ, επιςτροφι και ακφρωςθ των δικαιωμάτων καταχωρείται ςτο μθτρϊο ςφμφωνα με το άρκρο 

25. 
 
 

Άρκρο 2019 - Ιςχφσ των δικαιωμάτων 

 

Τα δικαιϊματα που εκδίδονται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 και μετά ιςχφουν επ' αόριςτον. Δικαιϊματα που 
εκδίδονται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021 και μετά περιλαμβάνουν ζνδειξθ με τθν οποία δθλϊνεται ςε ποια 
δεκαετία, αρχισ γενομζνθσ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021, εκδόκθκαν και ιςχφουν για τισ εκπομπζσ από το πρϊτο 
ζτοσ τθσ εν λόγω περιόδου και μετά». 

 
 
 

 

Άρκρο 2120 - Παρακολοφκθςθ και υποβολι επαλθκευμζνων εκκζςεων για τισ εκπομπζσ 

 

1. Κάκε φορζασ εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν παρακολουκεί τισ 
εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου και υποβάλλει ςτθν αρμόδια αρχι μετά τθ λιξθ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, 
επαλθκευμζνθ ζκκεςθ για τισ εκπομπζσ τθσ εγκατάςταςθσ ι των αεροςκαφϊν που εκμεταλλεφεται, κατά τθ 
διάρκεια του θμερολογιακοφ ζτουσ που διανφκθκε. 

2. Για τθν περίοδο 2013-2020 θ παρακολοφκθςθ και θ υποβολι εκκζςεων για τισ εκπομπζσ πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 601/2012. 
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Για τθν περίοδο 2021-2030 θ παρακολοφκθςθ και θ υποβολι εκκζςεων για τισ εκπομπζσ πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 2018/2066 και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2019/331   

 

 

Άρκρο 2221 - Επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ των εκκζςεων (verification) – Διαπίςτευςθ 

 

1. Οι εκκζςεισ που υποβάλλουν οι φορείσ εκμετάλλευςθσ εγκαταςτάςεων και οι φορείσ εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν ςφμφωνα με το άρκρο 21, ελζγχονται και επαλθκεφονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2018/2067. 

2. Η πραγματοποίθςθ των ωσ άνω ελζγχων ανατίκεται από το φορζα εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι το φορζα 
εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, ςε επαλθκευτι (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ο οποίοσ είναι επίςθμα αναγνωριςμζνοσ 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν υπ’ αρικμ. Φ.01.2/56790/ΔΡΡ1828/2016 (Βϋ 1897) υπουργικι 
απόφαςθ, ότι πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ επάρ- κειασ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2018/2067. 

3. Εάν από το διενεργθκζντα ζλεγχο ο επαλθκευτισ επαλθκεφςει τθν εγκυρότθτα τθσ ζκκεςθσ, ο φορζασ 
εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν κοινοποιεί ςτθν αρμόδια αρχι το αργότερο 
μζχρι τισ 31 Μαρτίου κάκε ζτουσ τθν επαλθκευμζνθ ζκκεςθ για τισ εκπομπζσ κατά τθ διάρκεια του προθγοφ- μενου 
ζτουσ. Η αρμόδια αρχι ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να απαιτιςει από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ ι τουσ φορείσ 
εκμετάλλευςθσ  αεροςκαφϊν  να υποβάλλουν τισ επαλθκευμζνεσ ετιςιεσ εκκζςεισ για τισ εκπομπζσ, πριν από τισ 
31 Μαρτίου κάκε ζτουσ, όχι όμωσ νωρίτερα από τισ 28 Φεβρουαρίου, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2018/2067. 
Μια τζτοια απαίτθςθ, εφόςον υπάρξει, κα γνωςτοποιείται ςτουσ υπόχρεουσ από τθν αρμόδια αρχι το αργότερο 
ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου τθσ περιόδου αναφοράσ ςτθν οποία αναφζρεται θ ζκκεςθ. 

4. Σε περίπτωςθ που θ ζκκεςθ δεν ζχει κρικεί ωσ ικανοποιθτικι, ςφμφωνα με τα κριτιρια που εκτίκενται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙΙ και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2018/2067, μζχρι τισ 31 Μαρτίου κάκε ζτουσ αναφορικά με τισ εκπομπζσ 
κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου ζτουσ, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι φορζασ εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν δεν δικαιοφται να πραγματοποιεί περαιτζ- ρω μεταβιβάςεισ δικαιωμάτων μζχρισ ότου θ ζκκεςι του 
κρικεί ικανοποιθτικι. 

5. Εάν μζχρι 31 Μαρτίου του επόμενου ζτουσ, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι ο φορζασ εκμε- 
τάλλευςθσ αεροςκαφϊν δεν υποβάλλει επαλθκευμζνθ ζκκεςθ ςτθν αρμόδια αρχι, θ αρμόδια αρχι προβαίνει ςε 
ςυντθρθτικι εκτίμθςθ των εκπομπϊν του φορζα εκ- μετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι του φορζα εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν ςφμφωνα με το άρκρο 70 παρ.1α του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 601/2012 για δραςτθριότθτεσ που 
πραγματοποιοφνται ζωσ 31/12/2020 και ςφμφωνα με το άρκρο 70 παρ.1α του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2066/2019 για 
δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται μετά τθν 01/01/2021. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ εφαρμόηονται 
με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ του άρκρου 31. 

6. Εάν ο ελεγκτισ εντοπίηει, ςτθν ζκκεςθ επαλικευςθσ που ζχει ςυντάξει ςφμφωνα με τον εκτελεςτικό κανονιςμό 
(ΕΕ) 2018/2067, τθν φπαρξθ επουςιωδϊν ανακριβειϊν οι οποίεσ δεν διορκϊκθκαν από τον φορζα εκμετάλλευςθσ ι 
τον φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν πριν από τθν ζκδοςθ τθσ ζκκεςθσ επαλικευςθσ, θ αρμόδια αρχι, ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του ανωτζρω Κανονιςμοφ (ΕΕ), αξιολογεί τισ εν λόγω ανακρίβειεσ και προβαίνει ςε ςυντθρθτικι 
εκτίμθςθ των εκπομπϊν του φορζα εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι αεροςκαφϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Η  
αρμόδια αρχι ενθμερϊνει τον φορζα εκμετάλλευςθσ ι φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν αν απαιτοφνται 
διορκϊςεισ ςτθν ετιςια ζκκεςθ για τισ εκπομπζσ και ποιεσ. Ο φορζασ εκμετάλλευςθσ ι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν κζτει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτθ διάκεςθ του ελεγκτι. 

7. Η αρμόδια αρχι ι οι Επικεωρθτζσ Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΝ μποροφν να διενεργοφν ελζγχουσ για τθν 
εφαρμογι των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ από ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
παρόντοσ άρκρου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 

 

Άρκρο 23 - Αποκάλυψθ πλθροφοριϊν και επαγγελματικό απόρρθτο 

 

1. Η αρμόδια αρχι διαςφαλίηει ότι όλεσ οι αποφάςεισ και οι εκκζςεισ που αναφζρονται ςτθν ποςότθτα και τθν 
κατανομι δικαιωμάτων κακϊσ και ςτθν παρακολοφκθςθ, ςτον ζλεγχο και ςτθν επαλικευςθ των εκπομπϊν, 
γνωςτοποιοφνται αμζςωσ εγγράφωσ ςτουσ ενδιαφερό- μενουσ μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ αμερόλθπτθ πρόςβαςθ. 
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2. Ρλθροφορίεσ που καλφπτονται από το επαγγελμα- τικό απόρρθτο δεν γνωςτοποιοφνται ςε κανζνα άλλο 
πρόςωπο ι αρχι εκτόσ αν το προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ εκάςτοτε κείμενθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

 
 

Άρκρο 24 - Πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ 

 

Οι αποφάςεισ  ςχετικά με τθν κατανομι  των δικαι- ωμάτων, οι πλθροφορίεσ ςχετικά με δραςτθριότθτεσ ζργων 
ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει θ χϊρα ι ζχει εγκρικεί θ ςυμμετοχι ιδιωτικϊν ι δθμόςιων φορζων κακϊσ και οι εκκζςεισ 
για τισ εκπομπζσ που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ άδειασ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και φυλάς- ςονται από 
τθν αρμόδια αρχι, τίκενται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του Κεφα- λαίου Εϋ (άρκρα 
42-49) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Αϋ 34). 

 
 

Άρκρο 25 – Μθτρϊα 

 

1. Τα δικαιϊματα που εκχωροφνται από τθν 1θ Ιανου- αρίου 2012 και μετά, ςτουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ εγκα- 
ταςτάςεων ι ςτουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, τθροφνται ςτο Μθτρϊο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 
εκτζλεςθ των διαδικαςιϊν που ζχουν ςχζςθ με τθ διατιρθςθ των λογαριαςμϊν που ζχουν ανοιχκεί ςτο εκνικό 
μθτρϊο και με τθν κατανομι, παράδοςθ και ακφρωςθ δικαιωμάτων, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) που ανα 
φζρεται ςτθν παράγραφο 4. Η αρμόδια αρχι, ωσ Εκνικόσ Διαχειριςτισ Μθτρϊου ςφμφωνα με το άρκρο 22 (παρ. 3β) 
του π.δ. 100/2014 (Αϋ 167), εκπλθρϊνει τθν εκτζλεςθ των αδειοδοτθμζνων λειτουργιϊν ςτο πλαίςιο τθσ UNFCCC ι 
του Ρρωτοκόλ- λου του Κιότο. 

2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4, για τθν καταχϊριςθ  ςτο Μθτρϊο  κάκε ςυναλλαγισ  δικαιωμά- των, 
εκτόσ από τισ αυτόματεσ καταχωρίςεισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6, απαιτείται υποβολι αίτθςθσ από τον φορζα 
εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι το φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν ι από τον κάτοχο των δικαιωμάτων αυτϊν 
ςτθν αρμόδια αρχι. Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 19 θ καταχϊριςθ  τθσ ακφρωςθσ των 
δικαιωμάτων γίνεται αυτεπαγγζλτωσ από τθν αρμόδια αρχι. 

3. Οποιοδιποτε πρόςωπο μπορεί να κατζχει δικαιϊ- ματα εφόςον ζχει τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Το Μθτρϊο είναι προςιτό ςτο κοινό και πρζπει να περιζχει χωριςτοφσ 
λογαριαςμοφσ για τθν καταχϊριςθ των δικαιωμάτων που κατζχονται από κάκε πρόςωπο προσ το οποίο εκχωροφ νται 
ι μεταβιβάηονται δικαιϊματα. 

4. Η κατάρτιςθ και τιρθςθ του Μθτρϊου γίνεται με μζριμνα και ευκφνθ τθσ αρμόδιασ αρχισ, ςφμφωνα με τουσ 
Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 389/2013 και (ΕΕ) 2019/1122. 

5. Ο Εκνικόσ Διαχειριςτισ Μθτρϊου ςυντονίηεται με το αυτόματο ςφςτθμα του Κεντρικοφ Διαχειριςτι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 20 τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ. 

6. Ο Εκνικόσ Διαχειριςτισ Μθτρϊου οφείλει να μθν προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςυγκεκριμζνων ςυναλλαγϊν 
δικαιωμάτων ι τυχόν περαιτζρω ςχετικϊν ςυναλλαγϊν για τισ οποίεσ, μζςω του ςυςτιματοσ αυτομάτου ελζγχου του 
κεντρικοφ διαχειριςτι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ζχουν εντοπιςκεί αταςκαλίεσ. Η απαγόρευςθ αυτι ιςχφει μζχρι να 
διαπιςτωκεί θ παφςθ τθσ αταςκαλίασ. 

7. Οι χριςτεσ του Μθτρϊου καταβάλλουν παράβολο το οποίο κατατίκεται ςε ειδικό λογαριαςμό υπζρ του 
Ρράςινου Ταμείου, για τθ χρθματοδότθςθ δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου κακορίηεται ωσ εξισ: 

α) για τισ ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν άδεια ΕΑΘ ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςε ςυνδυαςμό 
με τισ ποςότθτεσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και  κυμαίνεται από 100 - 300 ευρϊ ετθςίωσ. 
β) ςε 300 ευρϊ ετθςίωσ για τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ  αεροςκαφϊν. 
γ) ςε 300 ευρϊ ετθςίωσ για κάκε άλλο πρόςωπο που είναι κάτοχοσ δικαιωμάτων και τθρεί λογαριαςμό ςτο 

Μθτρϊο. 
δ) Οι εγκαταςτάςεισ που κάνουν χριςθ των Άρκρων 12 Α και 12Β, δεν καταβάλουν παράβολο, για όςο διάςτθμα 
ιςχφει θ εξαίρεςθ από το ΣΕΔΕ. 

 
8. Τα παράβολα καταβάλλονται τον πρϊτο μινα κάκε ζτουσ ι μζςα ςτον πρϊτο μινα λειτουργίασ του 

λογαριαςμοφ. Τα ποςά του ωσ άνω παραβόλου αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ. 

 

 
 

Άρκρο 26 - Εναρμονιςμζνοι κανόνεσ για ζργα που μειϊνουν τισ εκπομπζσ 
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1. Ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να υποβάλλει αίτθμα ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, για τθ 
κζςπιςθ μζτρων που αφοροφν ςτθν εκχϊρθςθ δικαιω- μάτων ι πιςτωτικϊν μορίων ςε ζργα που μειϊνουν τισ 
εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου και δεν καλφπτονται από το κοινοτικό ςφςτθμα. Η κζςπιςθ των μζτρων αυτϊν γίνεται 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ και τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 1 του νζου άρκρου 24α που ειςάγεται με τθν 
Οδθγία 2009/29/ΕΚ. Τα εν λόγω μζτρα δεν οδθ- γοφν ςε διπλι μζτρθςθ των μειϊςεων εκπομπϊν οφτε παρακωλφουν 
τθν ανάλθψθ άλλων μζτρων πολιτικισ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν που δεν καλφπτονται από το κοινοτικό ςφςτθμα.  

2. Ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εκχωρεί, μετά από ειςιγθςθ τθσ 
αρμόδιασ αρχισ, δικαιϊματα ι πιςτωτικά μόρια ςε ζργα οριςμζνων τφπων που εκτελοφνται νόμιμα και μειϊνουν τισ 
εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςτθν ελλθνικι επικράτεια. 

 
 

Άρκρο 26Α - Διαδικαςία για τθν μονομερι ζνταξθ πρόςκετων δραςτθριοτιτων και αερίων 

 
1. Η αρμόδια αρχι μπορεί να εφαρμόηει τθν εμπορία δικαιωμάτων εκπομπϊν, ςφμφωνα με τθν παροφςα 

απόφαςθ, ςε δραςτθριότθτεσ και ςε αζρια κερμοκθπίου που δεν απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Ι, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα ςχετικά κριτιρια, ιδίωσ τισ επιπτϊςεισ ςτθν εςωτερικι αγορά, τισ δυνθτικζσ ςτρεβλϊςεισ του 
ανταγωνιςμοφ, τθν περιβαλλοντικι ακεραιότθτα του ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ και τθν αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ τθσ 
ςχεδιαηόμενθσ παρακολοφκθςθσ και υποβολισ εκκζςεων.  

2.  Για τθν ζνταξθ των ανωτζρω δραςτθριοτιτων και αερίων κερμοκθπίου απαιτείται προθγοφμενο ςχετικό αίτθμα 
τθσ αρμόδιασ αρχισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ζγκριςθ από τθν  Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ κατ' 
εξουςιοδότθςθ πράξεισ που εκδίδει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 24 τθσ Οδθγίασ 
2003/87. Η εκχϊρθςθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιωμάτων ςτισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ, επιτρζπεται μόνο όταν υπάρχει 
ςχετικι πρόβλεψθ ςτθν ζγκριςθ τθσ ΕΕ.  

3.  Μετά από αίτθμα τθσ αρμόδιασ αρχισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μπορεί να κεςπίηονται κανονιςτικζσ 
πράξεισ  για τθν παρακολοφκθςθ και τθν υποβολι εκκζςεων όςον αφορά τισ εκπομπζσ που αφοροφν 
δραςτθριότθτεσ, εγκαταςτάςεισ και αζρια κερμοκθπίου που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο, εφόςον θ 
παρακολοφκθςθ και θ υποβολι εκκζςεων μπορεί να γίνεται με επαρκι ακρίβεια. 

 
 

Άρκρο 27 - χζςεισ με άλλα υςτιματα Εμπορίασ Εκπομπϊν Αερίων του Θερμοκθπίου 

 

1. Η πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν μεταξφ Ελλάδασ και τρίτων χωρϊν για τα δικαιϊματα εκπομπϊν αερίων του 
κερμοκθπίου είναι δυνατι μόνο εφόςον ζχουν ςυναφκεί ςυμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τρίτων 
χωρϊν για τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων αυτϊν, μεταξφ του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ και ςυμβατϊν 
υποχρεωτικϊν ςυςτθμάτων εμπορίασ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου με απόλυτα ανϊτατα όρια εκπομπϊν τα οποία 
ζχουν κακιερωκεί ςε τρίτθ χϊρα ι ςε υποομοςπονδιακζσ ι περιφερειακζσ οντότθτεσ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 
του άρκρου 25 τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 27 τθσ οδθγίασ 2009/29/ΕΚ. 

2.  Είναι  δυνατόν  να  ςυνάπτονται  μθ  δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ Ελλάδασ και τρίτων χωρϊν ι 
υποομοςπονδιακϊν ι περιφερειακϊν οντοτιτων, ϊςτε να προβλζπεται διοικθτικόσ και τεχνικόσ ςυντονιςμόσ 
αναφορικά με δικαιϊματα ςτο πλαίςιο του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ι άλλων υποχρεωτικϊν ςυςτθμάτων εμπορίασ 
εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου με απόλυτα ανϊτατα όρια εκπομπϊν. 

 

 

 

Άρκρο 2822 - Τποβολι εκκζςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

 

Κάκε χρόνο θ αρμόδια αρχι, υποβάλλει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζκκεςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ. Στθν ζκκεςθ αυτι παρουςιάηονται και αναλφονται οι ρυκμίςεισ ςχετικά με α) τθν κατανομι των 
δικαιωμάτων, β) τθ λειτουργία του εκνικοφ μθτρϊου, γ) τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 601/2012 και του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/2066 ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ και τθν υποβολι εκκζςεων δ) τθν επαλικευςθ των 
εκκζςεων και τθ διαπίςτευςθ, ε) κζματα που αφοροφν ςτθ ςυμμόρφωςθ  προσ τθν οδθγία 2003/87/ΕΚ, όπωσ ιςχφει, 
και ςτ) τθ φορολογικι μεταχείριςθ των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. 

Η ζκκεςθ ςυντάςςεται από τθν αρμόδια αρχι με βάςθ ερωτθματολόγιο ι ςχζδιο γενικϊν γραμμϊν που εκπονεί θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 21 τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, όπωσ ιςχφει. Κάκε χρόνο θ αρμόδια 
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αρχι, υποβάλλει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν ζκκεςθ του εδαφίου 4.4 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 15 τθσ 
παροφςασ

23
.  

Ανά τριετία, θ ζκκεςθ που αναφζρεται ςτθν πρϊτθ παράγραφο δίνει ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ιςοδφναμα μζτρα που 
ζχουν κεςπιςτεί για μικρζσ εγκαταςτάςεισ που εξαιροφνται από το ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ. Το κζμα των ιςοδφναμων μζτρων 
που ζχουν κεςπιςτεί για μικρζσ εγκαταςτάςεισ εξετάηεται κατά τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 21 τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ 
 
 

Άρκρο 29 - Τποςτιριξθ δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ υποδομισ 

 

Σφμφωνα με τθν UNFCCC, το Ρρωτόκολλο του Κιότο και κάκε μεταγενζςτερθ απόφαςθ που λαμβάνεται για τθν 
εφαρμογι τουσ, θ χϊρα αυτοτελϊσ και ωσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ καταβάλλει προςπάκειεσ για τθν 
υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ υποδομισ ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και χϊρεσ με μεταβατικι οικονομία, 
ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθ βοικειά τουσ για να επωφελοφνται πλιρωσ από τθν JI και τον CDM, κατά τρόπο που να 
ενιςχφει τισ ςτρατθγικζσ τουσ για αειφόρο ανάπτυξθ, κακϊσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι φορζων ςτθν 
ανάπτυξθ και τθν υλοποίθςθ ζργων JI και CDM. 

 
 

Άρκρο 30 - Δθμοςιοποιιςεισ για τθ χριςθ ERU και CER και τθν ανάλθψθ εςωτερικισ δράςθσ 

 

1. Η αρμόδια αρχι δθμοςιοποιεί με κάκε πρόςφορο μζςο, ζντυπο ι θλεκτρονικό, πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 
δυνατότθτα χριςθσ CER και ERU από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ εγκαταςτάςεων και τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ 
αεροςκαφϊν ςφμφωνα με το άρκρο 17. Η ςυνολικι χριςθ ERU και CER πρζπει να είναι ςυνεπισ προσ τισ ςχετικζσ 
υποχρεϊςεισ ςυμπλθρωματικότθτασ δυνάμει του Ρρωτοκόλλου του Κιότο και τθσ UNFCCC κα- κϊσ και των αποφάςεων 
που ελιφκθςαν δυνάμει αυτϊν. 

2. Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ανακοι- νϊνει, ανά διετία, ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με το 
κεφάλαιο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 525/2013, ςε ποιο βακμό θ εςωτερικι δράςθ αποτελεί πράγματι ςθμαντικό 
ςτοιχείο των προςπακειϊν που ανελιφκθςαν ςε εκνικό επίπεδο και ςε ποιο βακμό θ χριςθ μθχανιςμϊν ζργου είναι 
πράγματι ςυμπλθρωματικι προσ τθν εγχϊρια δρά- ςθ, κακϊσ και τθν μεταξφ τουσ αναλογία, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του Ρρωτοκόλλου του Κιότο και των μεταγενεςτζρων αποφάςεων που ελιφκθςαν δυνάμει 
αυτοφ. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Άρκρο 31 – Κυρϊςεισ 

 

Α. Σε κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που παραβαί- νει τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ με πράξθ ι 
παράλειψθ, επιβάλλονται οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο κακϊσ και οι ποινικζσ και 
αςτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτα άρκρα 28 και 29 του ν. 1650/1986, όπωσ ιςχφουν. Ειδικότερα: 

1. α) Σε κάκε φορζα εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ ι φορζα εκμετάλλευςθσ  αεροςκαφϊν  που κατά παράβαςθ 
του άρκρου 19 (παρ. 3), μζχρι τθν 30θ Απριλίου κάκε ζτουσ δεν παραδίδει επαρκι δικαιϊματα για τθν κάλυψθ των 
εκπομπϊν κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου ζτουσ, επιβάλλεται ειδικό πρόςτιμο για υπζρβαςθ εκπομπϊν με 
απόφαςθ του Υπουργοφ ΡΕΝ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 

β) Το φψοσ του προςτίμου ανζρχεται ςε 100 ευρϊ για κάκε τόνο εκπομπϊν ιςοδυνάμου διοξειδίου του 
άνκρακα για τον οποίο ο φορζασ δεν παρζδωςε δικαιϊματα. Η καταβολι του προςτίμου δεν απαλλάςςει 
τον φορζα από τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει, κατά τθν επιςτροφι δικαιωμάτων για το επόμενο 
θμερολογιακό ζτοσ, δικαιϊματα για ποςότθτεσ εκπομπϊν ίςεσ με τισ κακ’ υπζρβαςθ εκπομπζσ.  

γ) Το πρόςτιμο για τισ κακ’ υπζρβαςθ εκπομπζσ που ςχετίηεται με δικαιϊματα που εκχωροφνται από τθν 
1θ Ιανουαρίου 2013 και εντεφκεν, αυξάνεται ςφμφωνα με  τον ευρωπαϊκό δείκτθ τιμϊν καταναλωτι.  

δ) Η Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ δθ- μοςιοποιεί με ανάρτθςθ ςτθν αντίςτοιχθ 
ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τα ονόματα των φορζων εκμετάλλευςθσ και 
φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν που ζχουν παραβιάςει απαιτιςεισ για τθν παράδοςθ επαρκϊν 
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δικαιωμάτων δυνάμει τθσ παροφ- ςασ απόφαςθσ. Η ΥΡΑ μεριμνά για τθν αντίςτοιχθ κοινο - ποίθςθ ςτο 
EUROCONTROL των ονομάτων των φορζων εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν.  

ε) Σε περίπτωςθ που ζνασ φορζασ εκμετάλλευςθσ αε - ροςκαφϊν δεν ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ 
τθσ πα- ροφςασ απόφαςθσ και όταν άλλα μζτρα εφαρμογισ δεν εξαςφαλίηουν τθ ςυμμόρφωςθ, θ αρμόδια 
αρχι μετά από γνϊμθ τθσ ΥΡΑ, μπορεί με τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ να ηθτιςει από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι να λάβει απόφαςθ για τθν επιβολι απαγόρευςθσ λειτουρ - γίασ ι πτιςεων για τον ςυγκεκριμζνο 
φορζα εκμετάλ- λευςθσ αεροςκαφϊν. 

ςτ) Οι αιτιςεισ κατ’ εφαρμογι του προθγοφμενου εδα- φίου (ε) περιλαμβάνουν: 

αα) ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ο φορζασ εκμετάλ- λευςθσ αεροςκαφϊν δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

ββ) λεπτομερι ςτοιχεία για τισ ενζργειεσ επιβολισ που ζχουν αναλθφκεί, 

γγ) ςτοιχεία που δικαιολογοφν τθν επιβαλλόμενθ απα- γόρευςθ λειτουργίασ ςε κοινοτικό επίπεδο, 

δδ) ςφςταςθ για τθ ςκοπιμότθτα απαγόρευςθσ λει- τουργίασ ςτο κοινοτικό επίπεδο και τυχόν προχποκζςεισ 
που κα πρζπει να ιςχφουν, 

η) Ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αερο- ςκαφϊν, όταν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι του 
κοινοποιιςει τα ουςιϊδθ ςτοιχεία και το ςκεπτικό που ςυνιςτοφν τθ βάςθ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςισ 
τθσ, ςφμφωνα με το εδάφιο (ε), ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει προσ αυτιν ζγγραφα ςχόλια εντόσ 10 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ εν λόγω κοινοποίθςθσ, τα οποία κοινο - ποιεί και προσ τθν ΥΡΑ 
και το ΥΡΕΝ. 

θ) Κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ που υποβάλλει θ αρμό - δια αρχι μετά από γνϊμθ τθσ ΥΡΑ, θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι δφναται, ςφμφωνα με τθν κανονιςτικι διαδικαςία του άρκρου 23 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 
2003/87/ΕΚ, να αποφαςίςει τθν επιβολι απαγόρευςθσ λειτουργίασ για τον ςυγκεκριμζνο φορζα 
εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν.  

κ) Το ΥΡΕΝ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τυχόν μζτρα που λαμβάνονται για τθν εκτζλεςθ των 
αποφάςεων που προβλζπονται ςτο εδάφιο (θ).  

ι) Η εφαρμογι των προθγοφμενων εδαφίων (ε) ζωσ  (κ), γίνεται ςφμφωνα με κανόνεσ που κεςπίηονται 
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όπωσ προβλζπεται  ςτθν παράγραφο 12 του άρκρου 16 που προςτζκθκε  με 
τθν παράγραφο 14 του άρκρου 2 τθσ οδθγίασ 2008/101/ΕΚ.  
2.α) Σε κάκε φορζα εκμετάλλευςθσ ι φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν που παραβαίνει άλλεσ διατάξεισ τθσ 

απόφαςθσ αυτισ, πζραν των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο Α1, επιβάλλονται κατά περίπτωςθ οι ακόλουκεσ 
κυρϊςεισ: 

αα) Σε κάκε φορζα εκμετάλλευςθσ εγκατάςταςθσ που παραβαίνει, με πράξθ ι παράλειψθ, τισ διατάξεισ των 
άρκρων 12, 20 (παρ.3), 21,22 και 25 (παρ. 7), κακϊσ και τισ διατάξεισ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) και των αποφάςεων 
(ΕΕ) που ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται ςε εφαρμογι και εκτζλε- ςθ τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, όπωσ ιςχφει, 
επιβάλλεται με απόφαςθ του Υπουργοφ ΡΕΝ, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ και 
προθγοφμενθ ακρόαςθ του ενδιαφερόμενου: 

i) πρόςτιμο για κάκε παράβαςθ από 3.000 ζωσ 15.000 ευρϊ, 
ii) προςωρινι διακοπι λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ από 5 ζωσ 20 θμζρεσ. Με τθν απόφαςθ επιβολισ τθσ 

διακοπισ λειτουργασ, μπορεί να προβλζπεται και πρόςτιμο από 1.000 ζωσ 6.000 ευρϊ για κάκε μζρα παράβαςθσ 
τθσ απαγόρευςθσ. 
ββ)  Σε  κάκε  φορζα  εκμετάλλευςθσ  αεροςκαφϊν, που παραβαίνει με πράξθ ι παράλειψθ τισ υποχρεϊ- ςεισ 
του που απορρζουν από τισ διατάξεισ των άρκρων 10,11,21,22  και 25 (παρ. 7), επιβάλλεται  με απόφαςθ του 
Υπουργοφ ΡΕΝ, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ και γνϊμθ τθσ Υ.Ρ.Α. και εφόςον 
προθγθκεί ακρόαςθ του παραβάτθ, πρόςτιμο για κάκε παράβαςθ από 20.000 ζωσ 50.000 ευρϊ, ανάλογα με 
το μζγεκοσ τθσ αεροπορικισ  δραςτθριότθτασ  και τισ εκπομπζσ. 
β) Κατά τθν επιλογι και επιβολι των παραπάνω κυ- ρϊςεων, λαμβάνονται υπόψθ, θ ςοβαρότθτα τθσ 

παράβαςθσ, θ τυχόν επαναλαμβανόμενθ μθ ςυμμόρφωςθ ςτισ υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ αρχισ και τθσ 
Υ.Ρ.Α. κατά περίπτωςθ, οι παρόμοιεσ παραβάςεισ ςτο παρελκόν και ο βακμόσ υπαιτιότθτασ. 
3. Ρριν από τθν επιβολι των κυρϊςεων των παραγρά- φων 1 και 2, μπορεί να χορθγθκεί εφλογθ προκεςμία για 

ςυμμόρφωςθ. 
4. Τα πρόςτιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογι του άρκρου αυτοφ, ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατά- ξεισ 

του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται ςτο Ρράςινο Ταμείο του ν. 3889/2010 (Αϋ 182) 
ςε ειδικό λογαριαςμό προκειμζνου να διατε- κοφν για ζργα και δράςεισ που αποςκοποφν ςε κζματα εφαρμογισ 
τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 
Β. Οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ επιβάλλονται ανεξάρτθτα από τισ κυρϊ- ςεισ 

που προβλζπονται ςε άλλεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
 

 

Άρκρο 32 – Παραρτιματα 
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Ρροςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ τα Ραραρτιματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
ακολουκοφν. 

Τα παραρτιματα αυτά τροποποιοφνται με κοινι από- φαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρε- 
ριβάλλοντοσ  και Ενζργειασ ςφμφωνα με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα ςτο ενωςιακό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

1. Οι εγκαταςτάςεισ ι μζρθ εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφνται για ζρευνα, ανάπτυξθ και δοκιμι νζων 

προϊόντων και διεργαςιϊν και οι εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά βιομάηα δεν 

καλφπτονται από τθν παροφςα οδθγία. 

2. Οι αναφερόμενεσ κάτωκι ανϊτατεσ τιμζσ αναφζρονται κατά κανόνα ςε παραγωγικι δυναμικότθτα ι ςε 

αποδόςεισ. Σε περίπτωςθ που διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτθν ίδια κατθγορία 

πραγματοποιοφνται ςτθν ίδια εγκατάςταςθ, οι παραγωγικζσ δυναμικότθτεσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν 

προςτίκενται από κοινοφ. 

3. Για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ ονομαςτικισ κερμικισ ιςχφοσ μιασ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να 

αποφαςιςτεί κατά πόςον αυτι κα περιλθφκεί ςτο ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ, ακροίηονται οι ονομαςτικζσ κερμικζσ 

ιςχείσ όλων των ςυμμετεχουςϊν ςε αυτιν τεχνικϊν μονάδων όπου θ καφςθ καυςίμου γίνεται εντόσ τθσ 

εγκατάςταςθσ. Στισ μονάδεσ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνονται όλεσ οι μορφζσ λεβιτων, καυςτιρων, 

ςτροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτιρων, φρυκτιρων, καμίνων, φοφρνων, ςτεγνωτιρων, κινθτιρων, 

κυψελϊν καυςίμου, μονάδων καφςθσ χθμικισ ανακφκλωςθσ, χοανϊν φλόγασ και κερμικϊν ι καταλυτικϊν 

μονάδων μετάκαυςθσ. Για τουσ ςκοποφσ του υπολογιςμοφ αυτοφ δεν λαμβάνονται υπόψθ οι μονάδεσ με 

ονομαςτικι κερμικι ιςχφ κάτω των 3 MW και μονάδεσ που χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά βιομάηα. Στισ 

«μονάδεσ που χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά βιομάηα» περιλαμβάνονται και αυτζσ που χρθςιμοποιοφν 

ςτερεά καφςιμα μόνο κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ ι τθν παφςθ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. 

4. Σε περίπτωςθ που μία μονάδα εξυπθρετεί λειτουργία για τθν οποία το ανϊτατο όριο δεν εκφράηεται ωσ 

ονομαςτικι κερμικι ιςχφσ, το ανϊτατο όριο τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ λαμβάνει προτεραιότθτα ωσ 

προσ τθν απόφαςθ για τθ ςυμπερίλθψθ ςτο ΣΕΔΕ τθσ ΕΕ. 

5. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί υπζρβαςθ του ανωτάτου ορίου παραγωγικισ ικανότθτασ οιαςδιποτε 

δραςτθριότθτασ του παρόντοσ παραρτιματοσ, όλεσ οι μονάδεσ ςτισ οποίεσ καίονται καφςιμα, πζρα από 

αυτζσ ςτισ οποίεσ γίνεται αποτζφρωςθ επικίνδυνων ι αςτικϊν αποβλιτων, περιλαμβάνονται ςτθν άδεια 

εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου. 

6. Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 περιλαμβάνονται όλεσ οι πτιςεισ από ι προσ περιφερειακό αεροδρόμιο 

ευριςκόμενο ςτο ζδαφοσ κράτουσ μζλουσ όπου εφαρμόηεται θ ςυνκικθ. 

 

τακερζσ Εγκαταςτάςεισ Αζρια του κερμοκθπίου 

Καφςθ καυςίμων ςε εγκαταςτάςεισ με ςυνολικι 

ονομαςτικι κερμικι κατανάλωςθ άνω των 20 MW (εκτόσ 

των εγκαταςτάςεων αποτζφρωςθσ επικινδφνων ι αςτικϊν 

αποβλιτων) 

Διφλιςθ ορυκτελαίων 

Ραραγωγι οπτάνκρακα  

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Μεταλλεφματα (ςυμπεριλαμβανομζνων των κειοφχων 

ενϊςεων) φρφξθ ι πυροςυςςωμάτωςθ, 

Διοξείδιο του άνκρακα 
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ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφαιροςυςςωμάτωςθσ 

Ραραγωγι χυτοςιδιρου ι χάλυβα (πρωτογενισ ι 

δευτερογενισ τιξθ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

ςυνεχοφσ χυτεφςεωσ, με δυναμικότθτα άνωτων 2,5 τόνων 

τθν ϊρα 

Ραραγωγι ι επεξεργαςία ςιδθροφχων μετάλλων 

(περιλαμβανομζνων ςιδθροκραμάτων) όπου λειτουργοφν 

μονάδεσ καφςθσ με ςυνολικι ονομαςτικι κερμικι 

κατανάλωςθ άνω των 20 MW. Στισ μονάδεσ επεξεργαςίασ 

περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, μονάδεσ ζλαςθσ, κλίβανοι 

ανακζρμανςθσ, κλίβανοι ανόπτθςθσ, μονάδεσ 

ςφυρθλάτθςθσ, χυτιρια, μονάδεσ επίςτρωςθσ και όξινου 

κακαριςμοφ. 

 

Ρρωτογενισ παραγωγι αλουμινίου 

Δευτερογενισ παραγωγι αλουμινίου όπου λειτουργοφν 

εγκαταςτάςεισ καφςθσ με ςυνολικι ονομαςτικι κερμικι 

κατανάλωςθ άνω των 20 MW 

Ραραγωγι ι επεξεργαςία μθ ςιδθροφχων μετάλλων, όπου 

περιλαμβάνεται θ παραγωγι κραμάτων, ο εξευγενιςμόσ, θ 

χφτευςθ κ.λπ., όπου λειτουργοφν μονάδεσ καφςθσ με 

ςυνολικι ονομαςτικι κερμικι 

κατανάλωςθ(ςυμπεριλαμβανομζνων των καυςίμων που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ αναγωγικά μζςα) άνω των 20 MW. 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα και 

υπερφκοράνκρακεσ 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Ραραγωγι κλίνκερ τςιμζντου ςε περιςτροφικοφσ κλιβάνουσ 

παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω των 500 τόνων τθν θμζρα ι 

ςε άλλουσ κλιβάνουσ παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω των 50 

τόνων τθν θμζρα 

Ραραγωγι αςβζςτου ι αςβεςτοποίθςθ δολομίτθ ι 

μαγνθςίτθ ςε περιςτροφικοφσ κλιβάνουσ ι άλλουσ 

καμίνουσ παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω των 50τόνων τθν 

θμζρα 

Ραραγωγι γυαλιοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εγκαταςτάςεων παραγωγισ ινϊν γυαλιοφ, με τθκτικι 

δυναμικότθτα άνω των 20 τόνων τθν θμζρα 

Ραραγωγι κεραμικϊν προϊόντων με ψιςιμο, κεραμίδια 

ςτζγθσ, πλίνκοι, πυρίμαχοι πλίνκοι, πλακίδια, 

ψευδοπορςελάνθ ι πορςελάνθ, με παραγωγικι 

δυναμικότθτα άνω των 75 τόνων τθν θμζρα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 
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Ραραγωγι ορυκτοβάμβακα ι πετροβάμβακα με χριςθ 

γυαλιοφ, πετρϊματοσ ι ςκωρίασ με τθκτικι παραγωγικι 

δυναμικότθτα άνω των 20τόνων τθν θμζρα 

Ξιρανςθ ι πφρωςθ αςβεςτοποίθςθ γφψου ι για τθν 

παραγωγι γυψοςανίδων και άλλων προϊόντων γφψου, 

όπου λειτουργοφν μονάδεσ καφςθσ με ςυνολικι 

ονομαςτικι κερμικι κατανάλωςθ άνω των 20 MW 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Ραραγωγι πολτοφ από ξυλεία ι άλλα ινϊδθ υλικά 

Ραραγωγι χαρτιοφ ι χαρτονιοφ παραγωγικοφ δυναμικοφ 

άνω των 20τόνων τθν θμζρα 

Ραραγωγι αικάλθσ όπου περιλαμβάνεται θ απανκράκωςθ 

οργανικϊνουςιϊν όπωσ ελαίων, πιςςϊν, υπολειμμάτων 

απόςταξθσ και πυρόλυςθσ,όπου λειτουργοφν μονάδεσ 

καφςθσ με ςυνολικι ονομαςτικι κερμικικατανάλωςθ άνω 

των 20 MW 

Ραραγωγι νιτρικοφ οξζοσ 

 

Ραραγωγι απιδικοφ οξζουσ 

 

Ραραγωγι γλυοξαλικοφ και γλυοξυλικοφ οξζοσ 

 

Ραραγωγι αμμωνίασ 

Ραραγωγι χφδθν οργανικϊν χθμικϊν προϊόντων με 

πυρόλυςθ, αναμόρφωςθ, μερικι ι πλιρθ οξείδωςθ ι με 

παρόμοιεσ διεργαςίεσ, παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω των 

100 τόνων τθν θμζρα 

Ραραγωγι υδρογόνου (Η2) και αερίου ςφνκεςθσ με 

αναμόρφωςθ ι μερικι οξείδωςθ παραγωγικοφ δυναμικοφ 

άνω των 25 τόνων τθν θμζρα 

Ραραγωγι ανκρακικοφ νατρίου (Na2CO3) και διτανκρακικοφ 

νατρίου(NaHCO3) 

Δζςμευςθ αερίων κερμοκθπίου από εγκαταςτάςεισ που 

καλφπτονται από τθν παροφςα οδθγία για τουσ ςκοποφσ 

μεταφοράσ και γεωλογικισ αποκικευςθσ ςε αποκθκευτικι 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα και οξείδιο του 

αηϊτου 

Διοξείδιο του άνκρακα και οξείδιο του 

αηϊτου 

Διοξείδιο του άνκρακα και οξείδιο του 

αηϊτου 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 
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εγκατάςταςθ δυνάμει τθσ οδθγίασ2009/31/ΕΚ 

Μεταφορά αερίων κερμοκθπίου με αγωγοφσ για γεωλογικι 

αποκικευςθ ςε αποκθκευτικι εγκατάςταςθ δυνάμει τθσ 

οδθγίασ 2009/31/ΕΚ 

Γεωλογικι αποκικευςθ αερίων κερμοκθπίου ςε 

αποκθκευτικι εγκατάςταςθ, δυνάμει τθσ οδθγίασ 

2009/31/ΕΚ 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Αεροπορικζσ Μεταφορζσ Διοξείδιο του άνκρακα 

Ρτιςεισ από ι προσ αεροδρόμια ευριςκόμενα ςτο ζδαφοσ 

κράτουσ μζλουσ όπου εφαρμόηεται θ ςυνκικθ 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι δεν περιλαμβάνονται: 

α) οι πτιςεισ που εκτελοφνται αποκλειςτικά για τθ 

μεταφορά, ςτο πλαίςιο επίςθμθσ αποςτολισ, βαςιλεφοντοσ 

μονάρχθ και του ςτενοφ οικογενειακοφ κφκλου του, 

αρχθγϊν κρατϊν, αρχθγϊν κυβερνιςεων και υπουργϊν 

χωρϊν που δεν είναι κράτθ μζλθ, εφόςον θ εν λόγω 

μετακίνθςθ τεκμθριϊνεται με το κατάλλθλο δθλωτικό ςτο 

ςχζδιο πτιςθσ 

β) οι ςτρατιωτικζσ πτιςεισ που εκτελοφνται με ςτρατιωτικό 

αεροςκάφοσ, κακϊσ και οι τελωνειακζσ και αςτυνομικζσ 

πτιςεισ 

γ) οι πτιςεισ που αφοροφν ζρευνα και διάςωςθ, οι 

πυροςβεςτικζσ πτιςεισ, οι ανκρωπιςτικζσ πτιςεισ και οι 

πτιςεισ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ που 

ζχουν εγκρικεί από τθν ενδεδειγμζνθ αρμόδια αρχι 

δ) οι πτιςεισ που εκτελοφνται αποκλειςτικϊσ βάςει 

κανόνων πτιςθσ εξ όψεωσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο 

παράρτθμα 2 τθσ ςφμβαςθσ του Σικάγου 

ε) οι πτιςεισ που τερματίηονται ςτο αεροδρόμιο από το 

οποίο απογειϊκθκε το αεροςκάφοσ και κατά τθ διάρκεια 

των οποίων δεν πραγματοποιικθκε ενδιάμεςθ προςγείωςθ 

ςτ) οι εκπαιδευτικζσ πτιςεισ που εκτελοφνται αποκλειςτικά 

για τθν απόκτθςθ πτυχίου ι τθ βακμολόγθςθ πλθρϊματοσ 

καλάμου διακυβζρνθςθσ, όταν αυτό τεκμθριϊνεται με 

κατάλλθλθ ςθμείωςθ ςτο ςχζδιο πτιςθσ, υπό τον όρο ότι οι 

πτιςεισ αυτζσ δεν χρθςιμεφουν για τθ μεταφορά επιβατϊν 

ι/και φορτίου, οφτε για τον εντοπιςμό κζςθσ ι τθ 

διαπεραίωςθ αεροςκάφουσ 

η) οι πτιςεισ που εκτελοφνται αποκλειςτικά για 
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επιςτθμονικι ζρευνα ι για τον ζλεγχο, τθ δοκιμι ι τθν 

πιςτοποίθςθ αεροςκαφϊν ι εξοπλιςμοφ, είτε 

αερομεταφερόμενου είτε επίγειου 

θ) οι πτιςεισ που εκτελοφνται με αεροςκάφοσ με 

πιςτοποιθμζνθ μζγιςτθ μάηα απογείωςθσ κάτω των 5 700 

kg 

κ) οι πτιςεισ που εκτελοφνται ςτα πλαίςια των 

υποχρεϊςεων παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με 

τον κανονιςμό (ΕΟΚ)αρικ. 2408/92 για τα δρομολόγια εντόσ 

των εξόχωσ απόκεντρων περιοχϊν κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 299 παράγραφοσ 2, τθσ ςυνκικθσ ι για δρομολόγια 

όπου θ προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα δεν υπερβαίνει τισ 

30.000 κζςεισ ετθςίωσ και 

ι) οι πτιςεισ οι οποίεσ, εάν δεν υπιρχε θ παροφςα διάταξθ, 

κα ενζπιπταν ςτο πεδίο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ, που 

εκτελοφνται από φορζα εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 

αεροπορικϊν μεταφορϊν: 

— λιγότερεσ από 243 πτιςεισ ανά περίοδο για τρεισ 

ςυνεχόμενεσ τετράμθνεσ περιόδουσ, ι 

— πτιςεισ με ςυνολικζσ ετιςιεσ εκπομπζσ μικρότερεσ από 

10.000 τόνουσ ετθςίωσ. 

Οι πτιςεισ που εκτελοφνται αποκλειςτικά για τθ μεταφορά, 

ςτο πλαίςιο επίςθμθσ αποςτολισ, βαςιλεφοντοσ μονάρχθ 

και του ςτενοφ οικογενειακοφ κφκλου του/τθσ, αρχθγϊν 

κρατϊν, αρχθγϊν κυβερνιςεων και υπουργϊν, κράτουσ 

μζλουσ δεν μποροφν να εξαιροφνται βάςει τθσ παροφςασ 

διάταξθσ και 

Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2030 οι 

πτιςεισ οι οποίεσ, εξαιρουμζνου του παρόντοσ ςθμείου, κα 

ενζπιπταν ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα και οι οποίεσ 

εκτελοφνται από μθ εμπορικό φορζα εκμετάλλευςθσ 

αεροςκαφϊν που πραγματοποιεί πτιςεισ με ςυνολικζσ 

ετιςιεσ εκπομπζσ μικρότερεσ από 1.000 τόνουσ ετθςίωσ. 

 

 

 

 

 



[Consolitated CMD - 2019]                                                                                                                                            33   

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 γ 

 

Διοξείδιο του άνκρακα (CO2) 

Μεκάνιο (CH4) 

Υποξείδιο του αηϊτου (Ν2O) 

Υδροφκοράνκρακεσ (HFCs) 

Υπερφκοράνκρακεσ (PFCs) 

Εξαφκοριοφχο κείο (SF6) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙα 

 

Αυξιςεισ ςτο ποςοςτό των δικαιωμάτων που τίκενται προσ εκπλειςτθριαςμό από τα κράτθ μζλθ 

ςφμφωνα με το άρκρο 10 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ, για τουσ ςκοποφσ τθσ 

αλλθλεγγφθσ και τθσ ανάπτυξθσ ςτθν Ζνωςθ  με ςτόχο τθ μείωςθ των εκπομπϊν και τθν προςαρμογι ςτισ 

επιπτϊςεισ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ 

 Ροςοςτό του κράτουσ μζλουσ 

Βουλγαρία 53 % 

Τςεχικι Δθμοκρατία 31 % 

Εςκονία 42 % 

Ελλάδα 17 % 

Ιςπανία 13 % 

Κροατία 26 % 
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Κφπροσ 20 % 

Λεττονία 56 % 

Λικουανία 46 % 

Ουγγαρία 28 % 

Μάλτα 23 % 

Ρολωνία 39 % 

Ρορτογαλία 16 % 

ουμανία 53 % 

Σλοβενία 20 % 

Σλοβακία 41 % 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV  

ΑΡΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

ΜΕΡΟ A — Παρακολοφκθςθ και υποβολι εκκζςεων για τισ εκπομπζσ από ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ 

 

Παρακολοφκθςθ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα  

Οι εκπομπζσ παρακολουκοφνται είτε με υπολογιςμό είτε με μετριςεισ.  

Υπολογιςμόσ  

Οι εκπομπζσ υπολογίηονται με τον τφπο:  

Δεδομζνα δραςτθριότθτασ × ςυντελεςτισ εκπομπϊν × ςυντελεςτισ οξειδϊςεωσ  

 

Τα δεδομζνα δραςτθριότθτασ (χρθςιμοποιοφμενο καφςιμο, ρυκμόσ παραγωγισ, κ.λπ.) 
παρακολουκοφνται βάςει ςτοιχείων εφοδιαςμοφ ι με μετριςεισ.  

 

Χρθςιμοποιοφνται αποδεκτοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν. Για όλα τα καφςιμα γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά 
δραςτθριότθτα ςυντελεςτζσ εκπομπϊν. Εξ οριςμοφ ςυντελεςτζσ είναι αποδεκτοί για όλα τα καφςιμα 
εκτόσ από τθν περίπτωςθ μθ διακζςιμων ςτο εμπόριο καυςίμων (π.χ. απόβλθτα καφςιμα όπωσ ελαςτικά 
και αζρια βιομθχανικϊν διεργαςιϊν). Ρρζπει να εκπονθκοφν, για μεν τον άνκρακα, ειδικοί ςυντελεςτζσ 
ανά κοίταςμα, για δε το φυςικό αζριο, εξ οριςμοφ ςυντελεςτζσ για τθν ΕΕ ι κατά χϊρα παραγωγισ. Για τα 
προϊόντα διυλίςεωσ είναι αποδεκτζσ οι εξ οριςμοφ τιμζσ τθσ διακυβερνθτικισ ομάδασ για τισ κλιματικζσ 
μεταβολζσ (IPCC). Ο ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τθ βιομάηα είναι μθδζν.  
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Εάν ςτο ςυντελεςτι εκπομπϊν δεν λαμβάνεται υπόψθ το γεγονόσ ότι μζροσ του άνκρακα δεν 
οξειδϊνεται, πρζπει να χρθςιμοποιείται ζνασ πρόςκετοσ ςυντελεςτισ οξειδϊςεωσ. Εάν ζχουν 
υπολογιςκεί ειδικοί κατά δραςτθριότθτα ςυντελεςτζσ εκπομπϊν ςτουσ οποίουσ ζχει ιδθ λθφκεί υπόψθ θ 
οξείδωςθ, δεν χρειάηεται να εφαρμοςτεί ςυντελεςτισ οξειδϊςεωσ.  

 

Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι εξ οριςμοφ ςυντελεςτζσ οξειδϊςεωσ που κακορίηονται βάςει τθσ οδθγίασ 
96/61/ΕΚ, εκτόσ εάν ο φορζασ εκμετάλλευςθσ μπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραςτθριότθτα 
ςυντελεςτζσ είναι ακριβζςτεροι.  

Για κάκε δραςτθριότθτα, εγκατάςταςθ και καφςιμο πρζπει να γίνεται χωριςτόσ υπολογιςμόσ.  

 

Μετριςεισ  

Για τισ μετριςεισ εκπομπϊν χρθςιμοποιοφνται τυποποιθμζνεσ ι αποδεκτζσ μζκοδοι που επιβεβαιϊνονται 
με υπολογιςμό των εκπομπϊν.  

 

Ραρακολοφκθςθ εκπομπϊν άλλων αερίων κερμοκθπίου  

Χρθςιμοποιοφνται τυποποιθμζνεσ ι αποδεκτζσ μζκοδοι που εκπονοφνται από τθν Επιτροπι ςε 
ςυνεργαςία με όλουσ τουσ οικείουσ ενδιαφερομζνουσ και κεςπίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 14 
παράγραφοσ 1 τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ. 

 

Υποβολι ζκκεςθσ για τισ εκπομπζσ  

Στισ εκκζςεισ τουσ για τισ εγκαταςτάςεισ, οι φορείσ εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

Α. Στοιχεία ταυτότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται:  

— ονομαςία τθσ εγκατάςταςθσ,  

— διεφκυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ταχυδρομικοφ τομζα και τθσ χϊρασ,  

— τφποσ και αρικμόσ δραςτθριοτιτων του παραρτιματοσ Ι που λαμβάνουν χϊρα ςτθν 

εγκατάςταςθ, 

— διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ και θλεκτρονικό ταχυδρομείο ενόσ ατόμου επαφισ και 

— όνομα του ιδιοκτιτθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ τυχόν μθτρικισ επιχείρθςθσ. 

Β. Για κάκε δραςτθριότθτα του παραρτιματοσ Ι που λαμβάνει χϊρα ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ για τον 

οποίο υπολογίηονται οι εκπομπζσ: 

— ςτοιχεία δραςτθριότθτασ, 

— ςυντελεςτζσ εκπομπϊν, 

— ςυντελεςτζσ οξειδϊςεωσ, 

— ςυνολικζσ εκπομπζσ και 

— αβεβαιότθτα. 

Γ. Για κάκε δραςτθριότθτα του παραρτιματοσ Ι που λαμβάνει χϊρα ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ για τον 

οποίο γίνονται μετριςεισ εκπομπϊν: 
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— ςυνολικζσ εκπομπζσ και 

— πλθροφορίεσ για τθν αξιοπιςτία των μεκόδων μζτρθςθσ και 

— αβεβαιότθτα. 

Δ. Για εκπομπζσ από καφςθ, θ ζκκεςθ πρζπει να περιλαμβάνει και τον ςυντελεςτι οξειδϊςεωσ, εκτόσ εάν 

θ οξείδωςθ ζχει ιδθ λθφκεί υπόψθ ςτθν εκπόνθςθ ειδικοφ κατά δραςτθριότθτα ςυντελεςτι 

εκπομπϊν. 

Τα κράτθ μζλθ λαμβάνουν μζτρα για τον ςυντονιςμό των απαιτιςεων υποβολισ ζκκεςθσ με τυχόν 

υφιςτάμενεσ ςχετικζσ απαιτιςεισ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο όγκοσ εργαςίασ των επιχειριςεων για τθν 

υποβολι εκκζςεων.  

 

ΜΕΡΟ B — Παρακολοφκθςθ και υποβολι εκκζςεων για τισ εκπομπζσ από αεροπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ    

 

Παρακολοφκθςθ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

Οι εκπομπζσ παρακολουκοφνται με υπολογιςμοφσ. Οι εκπομπζσ υπολογίηονται με τον τφπο: 

Κατανάλωςθ καυςίμου × ςυντελεςτι εκπομπϊν 

Στθν κατανάλωςθ καυςίμου ςυμπεριλαμβάνεται το καφςιμο που καταναλϊνει θ εφεδρικι μονάδα 

παραγωγισ ιςχφοσ. Εφόςον είναι δυνατό, χρθςιμοποιείται θ πραγματικι κατανάλωςθ καυςίμου για κάκε 

πτιςθ, θ οποία υπολογίηεται με τον τφπο: 

Ροςότθτα καυςίμου που περιζχουν οι δεξαμενζσ του αεροςκάφουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

εφοδιαςμοφ με καφςιμο για τθν πτιςθ – Ροςότθτα καυςίμου που περιζχουν οι δεξαμενζσ του 

αεροςκάφουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του εφοδιαςμοφ με καφςιμο για τθν επόμενθ πτιςθ + Εφοδιαςμόσ 

με καφςιμο για τθν επόμενθ πτιςθ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν δεδομζνα ςχετικά με τθν πραγματικι κατανάλωςθ καυςίμου, 

χρθςιμοποιείται τυποποιθμζνθ βακμιδωτι μζκοδοσ για τθν κατ’ εκτίμθςθ κατανάλωςθ καυςίμου από 

δεδομζνα βαςιηόμενα ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 

Χρθςιμοποιοφνται οι προκακοριςμζνοι από τθν IPCC (Διακυβερνθτικι Επιτροπι για τθν Αλλαγι του 

Κλίματοσ) ςυντελεςτζσ εκπομπϊν, που περιλαμβάνονται ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ IPCC του 2006 

για τισ απογραφζσ αερίων κερμοκθπίου ι ςε μεταγενζςτερεσ επικαιροποιιςεισ αυτϊν των 

κατευκυντθρίων γραμμϊν, εκτόσ εάν υπάρχουν ακριβζςτεροι, ειδικοί για ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

ςυντελεςτζσ εκπομπϊν, οι οποίοι προζρχονται από ανεξάρτθτα διαπιςτευμζνα εργαςτιρια που 

χρθςιμοποιοφν αποδεκτζσ αναλυτικζσ μεκόδουσ. Ο ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τθ βιομάηα είναι μθδζν. 

Ο υπολογιςμόσ είναι χωριςτόσ για κάκε πτιςθ και κάκε είδοσ καυςίμου. 

Υποβολι ζκκεςθσ για τισ εκπομπζσ 

Στθν ζκκεςθ που υποβάλλει δυνάμει του άρκρου 11 κάκε φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν 

περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 
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Α. Στοιχεία ταυτοποίθςθσ του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν όπου περιλαμβάνονται: 

— Επωνυμία του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, 

— Εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο υπάγεται, 

— Διεφκυνςθ του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του ταχυδρομικοφ 

κϊδικα και τθσ χϊρασ, και, εφόςον είναι διαφορετικι, διεφκυνςθ επικοινωνίασ ςτο 

εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ, 

— Αρικμοί νθολόγθςθσ και τφποι των αεροςκαφϊν τα οποία χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν περίοδο 

που καλφπτει θ ζκκεςθ για τθν εκτζλεςθ των αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων του παραρτιματοσ 

Ι από τον ςυγκεκριμζνο φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, 

— Αρικμόσ και αρχι ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ και τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ δυνάμει των 

οποίων ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν εκτζλεςε τισ απαρικμοφμενεσ 

ςτο παράρτθμα Ι αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ, 

— Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ και θλεκτρονικι διεφκυνςθ ενόσ προςϊπου επικοινωνίασ, και 

— Πνομα του ιδιοκτιτθ του αεροςκάφουσ. 

Β. Για κάκε είδοσ καυςίμου για το οποίο υπολογίηονται οι εκπομπζσ: 

— Κατανάλωςθ καυςίμου, 

— Συντελεςτισ εκπομπϊν, 

— Σφνολο ςωρευμζνων εκπομπϊν από όλεσ τισ πτιςεισ οι οποίεσ εκτελζςτθκαν κατά τθν περίοδο 

που καλφπτει θ ζκκεςθ και εμπίπτουν ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του παραρτιματοσ Ι 

που άςκθςε ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, 

— Σωρευμζνεσ εκπομπζσ από: 

— όλεσ τισ πτιςεισ οι οποίεσ εκτελζςτθκαν κατά τθν περίοδο που καλφπτει θ ζκκεςθ και 

εμπίπτουν ςτισ απαρικμοφμενεσ ςτο παράρτθμα Ι αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ που άςκθςε ο 

ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν από και προσ αεροδρόμιο ςτο ζδαφοσ του 

ίδιου κράτουσ μζλουσ, 

— όλεσ τισ άλλεσ πτιςεισ οι οποίεσ εκτελζςτθκαν κατά τθν περίοδο που καλφπτει θ ζκκεςθ και 

εμπίπτουν ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ από τον ςυγκεκριμζνο φορζα εκμετάλλευςθσ 

αεροςκαφϊν, 

— Σωρευμζνεσ εκπομπζσ από όλεσ τισ πτιςεισ οι οποίεσ εκτελζςτθκαν κατά τθν περίοδο που 

καλφπτει θ ζκκεςθ και εμπίπτουν ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ που άςκθςε ο φορζασ 

εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν και οι οποίεσ: 

— αναχϊρθςαν από κράτοσ μζλοσ, και 

— αφίχκθκαν ςε κράτοσ μζλοσ προερχόμενεσ από τρίτθ χϊρα, 

— Αβεβαιότθτα. 

Παρακολοφκθςθ των τονοχιλιομετρικϊν δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 9 και 10 
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Για τθν υποβολι αίτθςθσ για τθν κατανομι δικαιωμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 9 ι το άρκρο 10, θ 

ποςότθτα αεροπορικισ δραςτθριότθτασ υπολογίηεται ςε τονοχιλιόμετρα με τον ακόλουκο τφπο: 

τονοχιλιόμετρα = απόςταςθ × ωφζλιμο φορτίο 

όπου: 

«απόςταςθ» ςθμαίνει τθν απόςταςθ ορκοδρομίασ μεταξφ του αεροδρομίου αναχϊρθςθσ και του 

αεροδρομίου άφιξθσ, ςυν ζναν πρόςκετο πάγιο ςυντελεςτι 95 km, και 

«ωφζλιμο φορτίο» ςθμαίνει το άκροιςμα τθσ μάηασ των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ταχυδρομείου 

και επιβατϊν. 

Για τον υπολογιςμό του ωφζλιμου φορτίου: 

— ο αρικμόσ επιβατϊν είναι ο αρικμόσ των ατόμων ςτο αεροςκάφοσ εκτόσ των μελϊν του 

πλθρϊματοσ, 

— ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν δφναται να επιλζξει να εφαρμόςει για τουσ επιβάτεσ 

και τισ ελεγμζνεσ αποςκευζσ είτε τθν πραγματικι είτε τθν τυπικι μάηα που αναφζρεται ςτα 

ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ μάηασ και τθσ ηυγοςτάκμιςθσ για τισ αντίςτοιχεσ πτιςεισ, είτε 

προκακοριςμζνθ τιμι 100 kg για κάκε επιβάτθ και τισ ελεγμζνεσ αποςκευζσ του. 

Διλωςθ τονοχιλιομετρικϊν δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 9 και 10 

Στθν αίτθςθ που υποβάλλει δυνάμει του άρκρου 3ε παράγραφοσ 1 ι του άρκρου 3ςτ παράγραφοσ 2, 

κάκε φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν παρζχει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

Α. Στοιχεία ταυτοποίθςθσ του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, όπου περιλαμβάνονται: 

— Επωνυμία του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, 

— Εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο υπάγεται, 

— Διεφκυνςθ του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του ταχυδρομικοφ 

κϊδικα και τθσ χϊρασ, και, εφόςον είναι διαφορετικι, διεφκυνςθ επικοινωνίασ ςτο 

εντεταλμζνο κράτοσ μζλοσ, 

— Αρικμοί νθολόγθςθσ και τφποι των αεροςκαφϊν τα οποία χρθςιμοποιικθκαν κατά το ζτοσ που 

καλφπτει θ αίτθςθ για τθν εκτζλεςθ των αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων του παραρτιματοσ Ι 

από τον ςυγκεκριμζνο φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, 

— Αρικμόσ και αρχι ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ και τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ δυνάμει των 

οποίων ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν εκτζλεςε τισ αεροπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ του παραρτιματοσ Ι, 

— Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ και θλεκτρονικό ταχυδρομείο ενόσ αρμόδιου για επικοινωνία 

προςϊπου, και 

— Πνομα του ιδιοκτιτθ του αεροςκάφουσ. 

Β. Τονοχιλιομετρικά δεδομζνα: 
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— Ρλικοσ πτιςεων ανά ηεφγοσ αεροδρομίων, 

— Επιβατοχιλιόμετρα ανά ηεφγοσ αεροδρομίων, 

— Τονοχιλιόμετρα ανά ηεφγοσ αεροδρομίων, 

— Επιλεγείςα μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ μάηασ επιβατϊν και ελεγμζνων αποςκευϊν, 

— Σφνολο τονοχιλιομζτρων όλων των πτιςεων οι οποίεσ εκτελζςτθκαν κατά το ζτοσ που καλφπτει 

θ διλωςθ και εμπίπτουν ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του παραρτιματοσ Ι που άςκθςε ο 

ςυγκεκριμζνοσ φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 22  

 

ΜΕΡΟ A — Εξακρίβωςθ των εκπομπϊν από ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ  

 

Γενικζσ αρχζσ 

1. Οι εκπομπζσ από κάκε δραςτθριότθτα που αναφζρεται ςτο παράρτθμα Ι υπόκεινται ςε εξακρίβωςθ. 

2. Η διαδικαςία εξακρίβωςθσ περιλαμβάνει εξζταςθ τθσ βάςει του άρκρου 21 εκκζςεωσ και τθσ 

παρακολοφκθςθσ κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου ζτουσ. Εξετάηεται θ εγκυρότθτα, θ αξιοπιςτία, και 

θ ακρίβεια των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ και των ςχετικϊν με τισ εκπομπζσ αναφερόμενων 

ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, και ειδικότερα: 

α) τα αναφερόμενα για τθ δραςτθριότθτα ςτοιχεία και οι ςχετικζσ μετριςεισ και υπολογιςμοί· 

β) θ επιλογι και θ χριςθ ςυντελεςτϊν εκπομπισ· 

γ) οι υπολογιςμοί για τον προςδιοριςμό των ςυνολικϊν εκπομπϊν και 

δ) εφόςον γίνεται χριςθ μετριςεων, θ καταλλθλότθτα τθσ επιλογισ και χριςθσ των μεκόδων 

μζτρθςθσ. 

3. Οι αναφερόμενεσ εκπομπζσ μποροφν να επικυρϊνονται μόνον εφόςον ζγκυρα αξιόπιςτα ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ επιτρζπουν τον προςδιοριςμό των εκπομπϊν με υψθλό βακμό βεβαιότθτασ. Υψθλόσ 

βακμόσ βεβαιότθτασ ςθμαίνει ότι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ πρζπει να αποδείξει ότι: 

α) τα αναφερόμενα ςτοιχεία είναι απθλλαγμζνα αςυνεπειϊν· 

β) θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων ζχει γίνει ςφμφωνα με τα ιςχφοντα επιςτθμονικά πρότυπα και 

γ) τα ςχετικά αρχεία τθσ εγκατάςταςθσ είναι πλιρθ και ςυνεπι. 

4. Ο ελεγκτισ πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε κάκε χϊρο και ςε κάκε πλθροφορία ςχετικά με το αντικείμενο 

τθσ διαπίςτωςθσ τθσ ακρίβειασ. 

5. Ο ελεγκτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του εάν θ εγκατάςταςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο κοινοτικό 

ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS). 
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Μεκοδολογία 

Στρατηγική ανάλυςη  

6. Η διαπίςτωςθ τθσ ακρίβειασ βαςίηεται ςε ςτρατθγικι ανάλυςθ όλων των δραςτθριοτιτων που 

λαμβάνουν χϊρα ςτθν εγκατάςταςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ελεγκτισ πρζπει να ζχει εποπτεία όλων των 

δραςτθριοτιτων και τθσ ςθμαςίασ τουσ για τισ εκπομπζσ. 

Ανάλυςη διεργαςίασ 

7. Η διαπίςτωςθ τθσ ακρίβειασ των υποβαλλόμενων πλθροφοριϊν, εφόςον απαιτείται, πρζπει να γίνεται 

ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ. Ο ελεγκτισ πρζπει να προβαίνει ςε δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ αξιοπιςτίασ των αναφερόμενων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

Ανάλυςη κινδφνου 

8. Ο ελεγκτισ αξιολογεί όλεσ τισ πθγζσ εκπομπϊν τθσ εγκατάςταςθσ ωσ προσ τθν αξιοπιςτία των 

δεδομζνων κάκε πθγισ που ςυντελεί ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

9. Βάςει τθσ αναλφςεωσ αυτισ, ο ελεγκτισ εντοπίηει επακριβϊσ τισ πθγζσ με υψθλό κίνδυνο ςφάλματοσ 

και άλλεσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ και υποβολισ ζκκεςθσ που είναι πικανόν να 

οδθγιςουν ςε ςφάλματα κατά τον προςδιοριςμό των ςυνολικϊν εκπομπϊν. Στθν ανάλυςθ 

περιλαμβάνεται ιδιαίτερα θ επιλογι των ςυντελεςτϊν εκπομπισ και οι υπολογιςμοί που είναι αναγκαίοι 

για τον προςδιοριςμό του επιπζδου των εκπομπϊν από μεμονωμζνεσ πθγζσ εκπομπϊν. Ιδιαίτερθ 

προςοχι πρζπει να δίδεται ςτισ πθγζσ που παρουςιάηουν υψθλό κίνδυνο ςφάλματοσ και ςτισ 

προαναφερκείςεσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ. 

10. Ο ελεγκτισ λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ μεκόδουσ διαχείριςθσ του κινδφνου που εφαρμόηει ο φορζασ 

εκμετάλλευςθσ για να ελαχιςτοποιεί τον βακμό αβεβαιότθτασ. 

Έκθεςη 

11. Ο ελεγκτισ ςυντάςςει ζκκεςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία επικφρωςθσ, ςτθν οποία δθλϊνει εάν θ βάςει 

του άρκρου 21 ζκκεςθ είναι ικανοποιθτικι. Στθν ζκκεςθ αυτι προςδιορίηονται όλα τα κζματα ςχετικά με 

τθν εκτελεςκείςα εργαςία. Διλωςθ ότι θ βάςει του άρκρου 21 ζκκεςθ είναι ικανοποιθτικι μπορεί να 

γίνεται εάν, κατά τθ γνϊμθ του ελεγκτι, δεν υπάρχουν ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτισ δθλοφμενεσ ςυνολικζσ 

εκπομπζσ. 

Ελάχιςτεσ απαιτήςεισ επάρκειασ του ελεγκτή 

12. Ο ελεγκτισ πρζπει να είναι ανεξάρτθτοσ από τον φορζα εκμετάλλευςθσ, να εκτελεί το ζργο του με 

ορκό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να γνωρίηει ςε βάκοσ: 

α) τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ οδθγίασ, κακϊσ και τα ςχετικά πρότυπα και κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ που ζχουν κεςπιςκεί από τθν Επιτροπι βάςει του άρκρου 21 

β) τισ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ απαιτιςεισ ςχετικά με τισ ελεγχόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ· και 
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γ) τθν πθγι όλων των πλθροφοριϊν ςχετικά με κάκε πθγι εκπομπϊν ςτθν εγκατάςταςθ, 

ιδιαίτερα, ςχετικά με τθ ςυγκζντρωςθ, τθ μζτρθςθ, τον υπολογιςμό και τθν αναφορά των 

ςτοιχείων.  

 

ΜΕΡΟ B — Εξακρίβωςθ των εκπομπϊν από αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ 

13. Οι γενικζσ αρχζσ και θ μεκοδολογία που ορίηονται ςτο παρόν παράρτθμα εφαρμόηονται για τθν 

εξακρίβωςθ των εκκζςεων για τισ εκπομπζσ από πτιςεισ που εμπίπτουν ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ 

του παραρτιματοσ Ι. 

Για τον ςκοπό αυτό: 

α) ςτθν παράγραφο 3, θ μνεία «φορζασ εκμετάλλευςθσ» νοείται ωσ μνεία «φορζασ 

εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν» και, ςτο ςτοιχείο γ) τθσ παροφςασ παραγράφου, θ μνεία 

«εγκατάςταςθ» νοείται ωσ μνεία « αεροςκάφοσ που χρθςιμοποιείται για τθν εκτζλεςθ των 

αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων που καλφπτει θ ζκκεςθ»· 

β) ςτθν παράγραφο 5, θ μνεία «θ εγκατάςταςθ» νοείται ωσ μνεία «ο φορζασ εκμετάλλευςθσ 

αεροςκαφϊν»· 

γ) ςτθν παράγραφο 6, θ μνεία «δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ςτθν εγκατάςταςθ» 

νοείται ωσ μνεία «αεροπορικϊν δραςτθριοτιτων που καλφπτει θ ζκκεςθ και αςκεί ο φορζασ 

εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν»· 

δ) ςτθν παράγραφο 7, θ μνεία «ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ» νοείται ωσ μνεία «ςτουσ χϊρουσ 

που χρθςιμοποιεί ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν για τθν εκτζλεςθ των αεροπορικϊν 

δραςτθριοτιτων που καλφπτει θ ζκκεςθ»· 

ε) ςτισ παραγράφουσ 8 και 9, θ μνεία «τισ πθγζσ εκπομπϊν τθσ εγκατάςταςθσ» νοείται ωσ μνεία 

«αεροςκάφοσ για το οποίο είναι υπεφκυνοσ ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν»· και 

ςτ) ςτισ παραγράφουσ 10 και 12, θ μνεία «φορζασ εκμετάλλευςθσ» νοείται ωσ μνεία «φορζασ 

εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν». 

 

Πρόςκετεσ διατάξεισ για τον ζλεγχο των εκκζςεων ςχετικά με τισ εκπομπζσ των αεροπορικϊν 

μεταφορϊν 

 

14. Ο ελεγκτισ εξακριβϊνει ιδίωσ ότι: 

α) ζχουν λθφκεί υπόψθ όλεσ οι πτιςεισ οι οποίεσ εμπίπτουν ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ 

του παραρτιματοσ Ι. Για τθν εκτζλεςθ αυτοφ του κακικοντοσ, ο ελεγκτισ χρθςιμοποιεί δεδομζνα 

για τα δρομολόγια και άλλα δεδομζνα ςχετικά με τθν αεροπορικι κίνθςθ του φορζα 

εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων δεδομζνων από τον Eurocontrol που ζχει 

ηθτιςει ο εν λόγω φορζασ· 
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β) υφίςταται γενικι ςυνζπεια μεταξφ των δεδομζνων για τθ ςωρευμζνθ κατανάλωςθ καυςίμων 

και των δεδομζνων για τθν αγορά ι τον κατ’ άλλο τρόπο εφοδιαςμό με καφςιμα του 

αεροςκάφουσ που εκτελεί τθν αεροπορικι δραςτθριότθτα. 

 

Πρόςκετεσ διατάξεισ για τθν εξακρίβωςθ των τονοχιλιομετρικϊν δεδομζνων που υποβάλλονται για 

τουσ ςκοποφσ των άρκρων 9 και 10 

15. Οι γενικζσ αρχζσ και θ μεκοδολογία που ορίηονται ςτο παρόν παράρτθμα για τον ζλεγχο των εκκζςεων 

ςχετικά με τισ εκπομπζσ δυνάμει του άρκρου 21 εφαρμόηονται κατ’ αναλογία, όπου αρμόηει, και ςτθν 

εξακρίβωςθ των αεροπορικϊν τονοχιλιομετρικϊν δεδομζνων. 

16. Ο ελεγκτισ εξακριβϊνει ιδίωσ ότι ςτθν αίτθςθ του φορζα εκμετάλλευςθσ δυνάμει του άρκρου 9 και 

του άρκρου 10, ζχουν λθφκεί υπόψθ μόνον οι πτιςεισ οι οποίεσ πράγματι εκτελζςτθκαν και εμπίπτουν 

ςτισ αεροπορικζσ δραςτθριότθτεσ του παραρτιματοσ Ι για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνοσ ο φορζασ 

εκμετάλλευςθσ. Για τθν εκτζλεςθ αυτοφ του κακικοντοσ, ο ελεγκτισ χρθςιμοποιεί δεδομζνα ςχετικά με 

τθν αεροπορικι κίνθςθ του φορζα εκμετάλλευςθσ αεροςκαφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων δεδομζνων από 

τον Eurocontrol που ζχει ηθτιςει ο εν λόγω φορζασ. Επιπλζον, ο ελεγκτισ εξακριβϊνει ότι το ωφζλιμο 

φορτίο που δθλϊνει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ αντιςτοιχεί ςτα ςτοιχεία του αρχείου ωφζλιμου φορτίου 

που τθρεί ο φορζασ εκμετάλλευςθσ για λόγουσ αςφαλείασ. 

 

 

 

 

 

 

Άρκρο 33 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, καταργοφνται οι κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ με αρικμ. Η.Ρ. 
54409/2632/2004 (ΦΕΚ Βϋ1931), με αρικμ. Η.Ρ. 9267/468/2007 (ΦΕΚ Βϋ 286), με αρικμ. Η.Ρ. 
57495/2959/Ε103/2010 (ΦΕΚ Βϋ 2030) και με αρικμ. Η.Ρ. 26910/852/Ε103/2013 (ΦΕΚ Βϋ 1021), κακϊσ και κάκε 
άλλθ διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ι ανάγεται ςε κζματα που ρυκμίηονται από 
αυτιν. 
 

 

Άρκρο Δεφτερο 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

 
 

 


