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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση της εγκατάστασης του φορέα εκμετάλλευσης «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΑ» από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 
(ΣΕΔΕ) (Κατανομή και Παράδοση Δικαιωμάτων Εκπομπών)

Έχοντας υπόψη:

1. Την  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 
2003 «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L275/32), 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 27α.

2. Τον Κανονισμό 600/2012 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012 για την επαλήθευση των εκθέσεων 
που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τη διαπίστευση των 
ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 181/12.7.2012),όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό 601/2012 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012 για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 181/12.7.2012), όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την ΚΥΑ με αρ. 181478/965/2017 (ΦΕΚ.Β.3763) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 
Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας 
και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 
2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄ 1931) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον Κανονισμό 2019/331 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό 
ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

6. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/3.4.2018 (Β΄ 1228) απόφαση «Εξουσιοδότηση υπογραφής ‘Με 
εντολή Υπουργού’ του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής … στους Προϊσταμενους των Γενικών 
Διευθύνσεων…».

7. Την με αρ. πρωτ. 214568/31.12.2012 Άδεια Εκπομπών Αεριών του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ).



8. Τις επαληθευμένες εκθέσεις εκπομπών, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, με αρ. πρωτ. 
15222/24.03.2017 , 15756/619/16.03.2018 και 24063/675/15.03.2019, αντίστοιχα.

9. Τις αιτήσεις εξαίρεσης από το ΣΕΔΕ με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/48916/1305/30.05.2019 και 
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/44464/1226/16.05.2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την εξαίρεση της εγκατάστασης του φορέα εκμετάλλευσης «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΑ», με κωδικό ΣΕΔΕ 02-12 και κωδικό Ενωσιακού Μητρώου 206060,  
από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ). 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                     

1. Η εγκατάσταση θα επανενταχθεί, αυτομάτως, στο ΣΕΔΕ σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος όταν 
οι επαληθευμένες εκπομπές της εγκατάστασης υπερβαίνουν τους 2.500 (δύο χιλιάδες 
πεντακόσιους) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από 
βιομάζα.

2. Στην περίπτωση επανένταξης, η εγκατάσταση θα παραμένει στο ΣΕΔΕ υποχρεωτικά για το 
υπόλοιπο της περιόδου κατανομής κατά τη διάρκεια της οποίας θα επανεισαχθεί και θα ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην (7) σχετική  Άδεια ΕΑΘ, όπως αυτή ισχύει.

3. Το έτος επανεισαγωγής είναι το έτος που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε 
υπέρβαση του ορίου των  2.500 (δυο χιλιάδων πεντακοσίων) τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της 
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21της (4) σχετικής ΚΥΑ.

2. Ως περίοδος αναφοράς ορίζεται η 1/1-31/12 κάθε ημερολογιακού έτους. 

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & 
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, ελεγμένη (επαληθευμένη) έκθεση από διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου, των ετήσιων προς αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 και 22 της (4) σχετικής ΚΥΑ. Η έκθεση υποβάλλεται έως την 31η  
Μαρτίου κάθε έτους ή όπως διαφορετικά ορίσει η αρμόδια αρχή.

4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 
45 του (3) σχετικού Κανονισμού.

5. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να διατηρεί ενημερωμένο αρχείο με όλα τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για όλη την 
περίοδο αναφοράς και να φυλάσσει το αρχείο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 
του (3) σχετικού Κανονισμού.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Η εγκατάσταση θα είναι επιλέξιμη για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων, από το έτος 
επανεισαγωγής το οποίο είναι το έτος που ακολουθεί το έτος όπου οι εκπομπές υπερέβησαν το 
όριο των 2.500 τόνων.

2. Για το διάστημα που ισχύει η εξαίρεση, ο φορέας εκμετάλλευσης απαλλάσσεται από την καταβολή 
του παραβόλου που προβλέπεται στην Αδεία ΕΑΘ. 
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Δ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01.01.2020 και για όσο διάστημα οι επαληθευμένες εκπομπές 
της εγκατάστασης δεν υπερβαίνουν τους 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιους) τόνους ισοδυνάμου 
διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα.

Με Ε.Υ.
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Διεύθυνσης ΚΑΠΑ
- Γρ.  Γεν. Δ/ντη Περιβ. Πολιτικής
- Δ/νση ΚΑΠΑ/Τμήμα ΜΑΜΕ Φ1.1.Β.1.2-12
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