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26 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 181478/965
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.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...κ.λπ.» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2
(παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού
Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και το άρθρο 65
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 29 και 30 του
ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
(Α΄ 160) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές
μεταβολές» (Α΄ 60).
4. Τις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του
ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη
Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή
του κλίματος» (Α΄ 117).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από...» (Α΄ 129), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).
7. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209).
8. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24)
9. Τις διατάξεις του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια
Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70), όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινή υπουργική
απόφαση «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» (Β΄ 1931).
11. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 9267/468/2007 κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1931), σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004» (Β΄ 286).
12. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 57495/2959/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2003/87/ΕΚ....... κλπ» (Β΄ 1931), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008 καθώς και με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009» (Β΄ 2030).
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13. Την υπ’ αριθμ. H.Π. 26910/852/Ε103/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2003/87/ΕΚ...... κ.λπ.» (Β΄ 1931), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2009/29/ΕΚ....του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Απριλίου 2009» (Β΄ 1021).
14. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 (EEL
275/32/25.10.2003).
15. Την οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004
(EEL 338/18/13.11.2004).
16. Την Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008
(EΕL 8/3/13.1.2009).
17. Την Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
(EEL140/63/5.6.2009).
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2010 «για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» (EEL
302/1/18.11.2010), όπως ισχύει.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 82/2010 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2010 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 748/2009 σχετικά με τον
κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που
ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή
μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται
το εντεταλμένο κράτος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών» (EEL 25/29.1.2010), όπως ισχύει.
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 600/2012 της Ευρωπαϊκής 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» (ΕΕL
181/1/12.7.2012).
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 601/2012 της Ευρωπαϊκής 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» (ΕΕL 181/30/12.7.2012).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 389/2013 της Επιτροπής
της 2ας Μαΐου 2013 «για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων
αριθμ. 280/2004/ΕΚ και αριθμ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 920/2010 και
αριθμ. 1193/2011 της Επιτροπής» (EEL 122/1/3.5.2013).
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23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου
2013 σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος
και την κατάργηση της απόφασης αριθμ. 280/2004/ΕΚ.
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2009, «για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη
διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» και ειδικότερα
την παράγραφο 3.6. του άρθρου 1 αυτού.
25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1123/2013 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2013 «σχετικά με τον προσδιορισμό διεθνών δικαιωμάτων πιστωτικών μορίων δυνάμει
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (EEL 299/32/9.11.2013).
26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/
ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής μέχρι το 2020 μιας
διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές
που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές»
(ΕΕL 129/1/30.4.2014).
27. Την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου της
25ης Απριλίου 2002 «Για την έγκριση εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κιότο
στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές....κ.λπ.» (ΕΕL 130/1/15.5.2002).
28. Την απόφαση 2009/450/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης
Ιουνίου 2009 «σχετικά με τη λεπτομερή ερμηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 149/69/12.6.2009).
29. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/278/
ΕΚ της 27ης Απριλίου 2011 «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» (ΕΕL
130/1/17.5.2011).
30. Την απόφαση 2015/1824/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015
«σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού
για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ» (ΕΕL
264/1/9.10.2015).
31. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία
2004/35/ΕΚ....κ.λπ.» (Α΄ 190).
32. Την υπ’ αριθμ. 12935/2015 κοινή υπουργική απόφαση «Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του
Ε.Κ.Β.Α.Α.» (Β΄ 1247).
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33. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
34. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167),
όπως αυτό ισχύει.
35. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων....και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α΄ 114).
36. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
37. Την με αριθμ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β΄ 3610).
38. Την με αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722).
39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο η υπ’ αριθμ. Η.Π.54409/2632/
2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου (παρ. 1) του
ν. 3017/2002 και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, όπως η εν λόγω απόφαση έχει, μέχρι
την έκδοση της παρούσας, τροποποιηθεί και ισχύει, με
σκοπό την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του
κανονιστικού της περιεχομένου σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και την ευχερέστερη
εφαρμογή της από τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
θέσπισης νέων νομοθετικών δεδομένων στο ενωσιακό
δίκαιο σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων στη
Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που έχει κυρωθεί με το ν. 4426/2016 (Α΄ 187).
Η κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π.54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. Η.Π.54409/2632/2004 κοινή υπουργική
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απόφαση (ΚΥΑ), η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 1650/1986, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου (παρ. 1) του
ν. 3017/2002 και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕL
275/32/25.10.2003), στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) και αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε
εφαρμογή και εκτέλεση της ανωτέρω Οδηγίας, όπως
η εν λόγω απόφαση έχει τροποποιηθεί και ισχύει: α) με
την υπ’ αριθμ. Η.Π.9267/468/2007 κοινή υπουργική
απόφαση που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004 (ΕΕL 338/18/13.11.2004), β) με την υπ’ αριθμ. Η.Π.
57495/2959/2010 κοινή υπουργική απόφαση, που έχει
εκδοθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 (ΕΕL 8/3/13.1.2009),
καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 10α (παρ.
9,10,11,12) και του άρθρου 1 (παρ. 13) της Οδηγίας
2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕL 140/63/5.6.2009)
και, γ) με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 26910/852/Ε103/2013
κοινή υπουργική απόφαση, που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με τις λοιπές διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας
2009/29/ΕΚ.
2. Η απόφαση αυτή έχει ως κύριο στόχο την ενσωμάτωση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αερίων του
θερμοκηπίου και τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών
που αποβλέπουν στον περιορισμό των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από
πλευράς κόστους και οικονομικά αποτελεσματικό. Με
αυτόν τον τρόπο η χώρα συμβάλλει στη συνολική μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς τη διεθνή κοινότητα για την αύξηση της
συνεισφοράς του ευρωπαϊκού συστήματος στην επίτευξη της συνολικής / παγκόσμιας μείωσης των εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις εκπομπές από
τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 32 και στα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα II του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται
ως:
α) «δικαίωμα»: δικαίωμα εκπομπών ενός τόνου ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου εμπορίας, το οποίο ισχύει μόνον
για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης και το οποίο μπορεί να μεταβιβάζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
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β) «εκπομπές»: η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα
αερίων θερμοκηπίου από πηγές μιας εγκατάστασης ή η
απελευθέρωση από αεροσκάφος που εκτελεί δραστηριότητα του Παραρτήματος I του άρθρου 32, των προσδιοριζόμενων σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή αερίων.
γ) «αέρια θερμοκηπίου»: τα αέρια που απαριθμούνται
στο Παράρτημα II του άρθρου 32 και άλλα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη
ακτινοβολία.
δ) «άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου»: άδεια που
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12.
ε) «εγκατάσταση»: σταθερή τεχνική μονάδα όπου
διεξάγονται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι (Σταθερές
Εγκαταστάσεις) του άρθρου 32 και οποιεσδήποτε άλλες
δραστηριότητες άμεσα σχετιζόμενες με αυτές οι οποίες
συνδέονται, τεχνικώς με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση.
στ) «φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης»: κάθε
πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις αποφασιστικές αρμοδιότητες σε
οικονομικά θέματα όσον αφορά την τεχνική λειτουργία
της εγκατάστασης.
ζ) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
η) «νεοεισερχόμενος»:
- κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και στην οποία
έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για
πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011 ή
- κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και η οποία
υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου
2011, μόνο σε ότι αφορά την επέκταση αυτή.
θ) «κοινό»: ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθώς και οι
φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους.
ι) «τόνος ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα»: ένας
μετρικός τόνος διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου του θερμοκηπίου που
απαριθμείται στο Παράρτημα II , με ισοδύναμο δυναμικό
θέρμανσης του πλανήτη.
ια) «μέρος του Παραρτήματος Ι»: το συμβαλλόμενο
μέρος που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή
(UNFCCC), το οποίο έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του
Κιότο , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 7 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
ιβ) «δραστηριότητα έργου»: δραστηριότητα έργου
που έχει εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του Πα-
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ραρτήματος Ι, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των Αποφάσεων που λαμβάνονται
βάσει της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
ιγ) «μονάδα μείωσης των εκπομπών» (emission
reduction unit - «ERU»): μονάδα που εκχωρείται κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου του Κιότο
και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει της UNFCCC
και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με το άρθρο
3 παράγραφος 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 525/2013.
ιδ) «πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών» (Certified
Emission Reduction - «CER»): μονάδα που εκχωρείται
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο
και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει της UNFCCC
και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με το άρθρο
3 παράγραφος 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 525/2013.
ιε) «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»: το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ένα αεροσκάφος κατά το χρόνο
που αυτό εκτελεί δραστηριότητα του Παραρτήματος I
(Αεροπορικές Μεταφορές) ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εάν το πρόσωπο δεν είναι γνωστό ή η ταυτότητά
του δεν προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.
ιστ) «φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών
μεταφορών»: φορέας εκμετάλλευσης ο οποίος παρέχει,
επ’ αμοιβή, στο κοινό προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου.
ιζ) «εντεταλμένο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος που
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ως προς έναν φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους,
σύμφωνα με το άρθρο 6.
ιη) «αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπές»: οι εκπομπές από όλες τις πτήσεις από αεροδρόμιο
ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους και τις πτήσεις
που φθάνουν στο αεροδρόμιο αυτό από τρίτη χώρα, οι
οποίες οφείλονται στις αεροπορικές δραστηριότητες του
Παραρτήματος I (Αεροπορικές Μεταφορές).
ιθ) «ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών»: ο αριθμητικός μέσος των ετήσιων εκπομπών κατά
τα ημερολογιακά έτη 2004, 2005 και 2006 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες του
Παραρτήματος I (Αεροπορικές Μεταφορές).
κ) «καύση»: κάθε οξείδωση καυσίμων, ανεξάρτητα
από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η παραγόμενη από τη διαδικασία αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια και οποιεσδήποτε άλλες άμεσα
συνδεόμενες δραστηριότητες, περιλαμβανομένου του
καθαρισμού απαερίων.
κα) «παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος»: μια εγκατάσταση η οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2005,
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για πώληση σε τρίτους και δεν
έχει δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι (Σταθερές Εγκαταστάσεις), με εξαίρεση την «καύση
καυσίμων».
κβ) «περίοδος εμπορίας»: η οκταετής περίοδος που
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 20.
κγ) «περίοδος αναφοράς»: ένα ημερολογιακό έτος στη
διάρκεια του οποίου πρέπει να παρακολουθούνται οι
εκπομπές και να υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις.
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κδ) «Πρωτόκολλο του Κιότο»: Το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
κλιματική αλλαγή που έχει κυρωθεί με το ν. 3017/2002
(Α΄ 117).
κε) «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)»: αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, που συστάθηκε με το
ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238) και οργανώθηκε με το π.δ. 56/1989
(Α΄28), όπως ισχύει μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στο ν. 4427/2016 (Α΄ 188).
Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχή για τη συντονισμένη εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζεται η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας,
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου αυτού και των επί
μέρους λοιπών διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα η αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους
εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται
για τη συντονισμένη εφαρμογή της παρούσας ώστε να
ευθυγραμμίζονται οι σχετικές δράσεις τους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,
β) μεριμνά για την εποπτεία και την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του
Θερμοκηπίου στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων
της παρούσας απόφασης,
γ) μεριμνά ως εθνικός διαχειριστής του μητρώου
σύμφωνα με το άρθρο 22 (παρ. 3β) του π.δ. 100/2014
(Α΄ 167), για την επακριβή τήρηση και επίβλεψη του μητρώου που προβλέπεται στο άρθρο 25.
2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η αρμόδια αρχή ελέγχει και εποπτεύει και εν γένει μεριμνά για
την εφαρμογή των επί μέρους διατάξεων της παρούσας
απόφασης και ειδικότερα:
α) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
αα) επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 31,
ββ) τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
β) συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή με διεθνείς οργανισμούς και όργανα της
ΕΕ και συμμετέχει σε δραστηριότητες των εν λόγω οργανισμών και οργάνων για θέματα της αρμοδιότητάς της,
γ) διαπραγματεύεται με άλλους φορείς του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα για θέματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης
δ) καταρτίζει τις ετήσιες εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 και θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο άρθρο 24,
ε) εκπροσωπεί επίσημα τη χώρα στα αρμόδια κοινοτικά ή διεθνή όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά σε
θέματα της αρμοδιότητάς της.

45107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΔΕ
ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 5
Γενικές διατάξεις για τις αεροπορικές μεταφορές
1. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει και εγκρίνει τα σχέδια παρακολούθησης,
σύμφωνα με το άρθρο 11.
β) Γνωμοδοτεί για την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας από τους φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα
με το άρθρο 10.
γ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια αρχή, έκθεση
για το καθεστώς λειτουργίας των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπως για τις νέες άδειες που έχουν
εκδοθεί, για τις άδειες που ανανεώθηκαν ή ανακλήθηκαν.
δ) Επιβλέπει τις ενέργειες των φορέων εκμετάλλευσης
αεροσκαφών του Παραρτήματος Ι (Αεροπορικές Μεταφορές) για την ένταξή τους στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), στο πλαίσιο που εμπίπτει
στην αρμοδιότητά της.
ε) Διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο
αρμοδιοτήτων της ΥΠΑ.
2. Η λεπτομερής ερμηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων καθορίζεται στην απόφαση 2009/450/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μέχρι τη θέση σε
ισχύ από το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας σχετικά με
τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού
μέτρου για τις εκπομπές από διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, εφαρμόζονται οι προσωρινές παρεκκλίσεις από
τις ρυθμίσεις των άρθρων 19, 21 και 31 της παρούσας
απόφασης και κατ’ αντιστοιχία των άρθρων 12, 14 και 16
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.
4. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες
της ΥΠΑ, μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων
που προβλέπονται στο ν. 4427/20156 (Α΄ 188), ασκούνται
από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).
Άρθρο 6
Εντεταλμένο κράτος μέλος
1. Το εντεταλμένο κράτος μέλος ως προς έναν φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι:
α) προκειμένου για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1008/2008, το κράτος μέλος που χορήγησε
την άδεια εκμετάλλευσης για τον συγκεκριμένο φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών και,
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κράτος μέλος με το
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υψηλότερο κατ’ εκτίμηση επίπεδο αποδιδόμενων στην
αεροπορία εκπομπών από πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.
2. Εάν, κατά τα πρώτα δύο έτη κάθε περιόδου που
προβλέπεται στο άρθρο 7, καμία από τις αποδιδόμενες
εκπομπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατάξεις της
παραγράφου 1 περίπτωση (β) , δεν έχουν αποδοθεί στο
εντεταλμένο, ως προς αυτόν, κράτος μέλος, ο φορέας
εκμετάλλευσης μεταφέρεται σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντεταλμένο
κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος με τις περισσότερες κατ’ εκτίμηση αποδιδόμενες εκπομπές από πτήσεις
που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών κατά τα δύο πρώτα έτη της προηγούμενης
περιόδου.
3. Ο κατάλογος των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα
του Παραρτήματος Ι (Αεροπορικές Μεταφορές) την 1η
Ιανουαρίου 2006 και μετά την ημερομηνία αυτή, στον
οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για
κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με
την παράγραφο 1, περιλαμβάνεται στον Κανονισμό (ΕΕ)
749/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 82/2010 , όπως εκάστοτε
ισχύει.
4. Η διαχείριση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών από τα εντεταλμένα κράτη μέλη, πραγματοποιείται
από την ΥΠΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 23 (παρ. 2) της οδηγίας
2003/87/ΕΚ.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «έτος αναφοράς» νοείται, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο ημερολογιακό έτος λειτουργίας, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
το ημερολογιακό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου
2006.
6. Εάν αερομεταφορέας εκτελεί αεροπορική δραστηριότητα αναφερόμενη στο Παράρτημα I (Αεροπορικές
Μεταφορές), η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ανεξάρτητα εάν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 7
Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων
για τις αεροπορικές μεταφορές
Για την περίοδο εμπορίας που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013 και ελλείψει τροποποιήσεων λόγω επανεξέτασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 30 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για κάθε περίοδο εμπορίας που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95% του γινομένου των
ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί
τον αριθμό ετών της περιόδου εμπορίας.
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Άρθρο 8
Μέθοδος Κατανομής των δικαιωμάτων
για τις αεροπορικές μεταφορές
μέσω πλειστηριασμού.
1. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15% των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί
να αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3δ της οδηγίας
2003/87/ΕΚ, που εισάγεται με την Οδηγία 2008/101/ΕΚ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται ο φορέας και
η διαδικασία για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που
δεν απαιτείται να κατανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο
9. Η διενέργεια του εν λόγω πλειστηριασμού, προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1031/2010.
3. Ο αριθμός των δικαιωμάτων που εκπλειστηριάζονται σε κάθε περίοδο εμπορίας είναι ανάλογος με
το μερίδιο της χώρας στο σύνολο των αποδιδόμενων
στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος αναφοράς, οι οποίες
έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το
άρθρο 21 και επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 22.
Για την περίοδο εμπορίας που ορίζει το άρθρο 7, το έτος
αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο εμπορίας που ορίζει το άρθρο 7, έτος αναφοράς
είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από
την έναρξη της περιόδου εμπορίας την οποία αφορά ο
πλειστηριασμός.
4. Τα έσοδα από το εκπλειστηρίασμα δικαιωμάτων
κατανέμονται και αποδίδονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν. 3889/2010
(Α΄/182), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄/70) και στη συνέχεια με
το άρθρο 50 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
4.1. Οι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα
έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, καθώς και
ο τρόπος και οι δράσεις υλοποίησης αυτών των στόχων,
προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 της
παρούσας απόφασης και στο άρθρο 50 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33).
4.2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο χρήσης
των εσόδων και για τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής (4 και
4.1.), μέσω των εκθέσεων που υποβάλλει σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 525/2013.
5. Η παροχή των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν απαλλάσσει τη χώρα από την υποχρέωση κοινοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο
88 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Άρθρο 9
Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων
σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
1. Για κάθε περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 7, κάθε
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να καταθέσει αίτηση για δικαιώματα που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν.
2. Η αίτηση υποβάλλεται εις τριπλούν στην αρμόδια
αρχή συνοδευόμενη από επαληθευμένα τονοχιλιομετρι-
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κά δεδομένα και δεδομένα εκπομπών για τις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος I (Αεροπορικές
Μεταφορές), που άσκησε ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος παρακολούθησης
και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιγράφονται
στον Κανονισμό (ΕΕ) 601/2012 (EEL 181/30/12.7.2012).
Το έτος παρακολούθησης είναι το ημερολογιακό έτος
που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου
εμπορίας την οποία αφορά η αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον 21 μήνες πριν από την έναρξη
της περιόδου εμπορίας την οποία αφορούν. Αντίγραφα
των ανωτέρω αιτήσεων αποστέλλονται από την αρμόδια
αρχή στην ΥΠΑ.
3. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτήσεις που λαμβάνει βάσει της παραγράφου 1,
τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου
την οποία αφορούν.
4. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3ε της οδηγίας
2003/87/ΕΚ, που εισάγεται με την Οδηγία 2008/101/ΕΚ,
η αρμόδια αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει:
α) τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή
για τη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας σε κάθε φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου η αίτηση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την
παράγραφο 3, υπολογιζόμενη με πολλαπλασιασμό των
τονοχιλιομετρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται
στην αίτηση επί τον συντελεστή σύγκρισης, που έχει
καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
β) την κατανομή δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ανά έτος, η οποία προσδιορίζεται
με διαίρεση της οικείας συνολικής κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο εμπορίας, όπως υπολογίζεται
σύμφωνα με την περίπτωση (α), διά του αριθμού ετών
της περιόδου εμπορίας κατά την οποία ο εν λόγω φορέας
εκμετάλλευσης άσκησε αεροπορική δραστηριότητα του
Παραρτήματος I (Αεροπορικές Μεταφορές).
5. Η αρμόδια αρχή εκχωρεί, σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε
έτους, τον αριθμό δικαιωμάτων που του αναλογεί βάσει
της κατανομής για το δεδομένο έτος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10.
Άρθρο 10
Ειδικό Αποθεματικό για ορισμένους
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
1. Σε κάθε περίοδο εμπορίας προβλεπόμενη στο άρθρο 7 , το 3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προς
κατανομή εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό για τους
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών:
α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος I (Αεροπορικές Μεταφορές) μετά το έτος παρακολούθησης σχετικά με το οποίο
υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει της
παραγράφου 1 του άρθρου 9, όσον αφορά περίοδο που
προβλέπεται στο άρθρο 7, ή
β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα δείχνουν
μέση ετήσια αύξηση άνω του 18% μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου 9 (παρ. 1) όσον
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αφορά περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 και του
δεύτερου ημερολογιακού έτους αυτής της περιόδου
εμπορίας.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η δραστηριότητα των ανωτέρω φορέων που προβλέπεται
στην περίπτωση (α) ή η πρόσθετη δραστηριότητα που
προβλέπεται στην περίπτωση (β) δεν αποτελεί, είτε
εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, τη συνέχιση αεροπορικής
δραστηριότητας που εκτελούσε προηγουμένως άλλος
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
2. Ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον
οποίο έχει ορισθεί η Ελλάδα ως εντεταλμένο κράτος και
ο οποίος είναι επιλέξιμος δυνάμει της παραγράφου 1,
μπορεί να ζητήσει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων από
το ειδικό αποθεματικό κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
εις τριπλούν μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρίτου έτους της
σχετικής περιόδου του άρθρου 7.
Η κατανομή σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών
βάσει της παραγράφου 1 περίπτωση (β), δεν υπερβαίνει
τα 1.000.000 δικαιώματα.
3. Η αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2:
α) περιλαμβάνει επαληθευμένα τονοχιλιομετρικά
δεδομένα κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΕ
601/2012, για τις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος I (Αεροπορικές Μεταφορές) τις οποίες έχει
εκτελέσει ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά
το δεύτερο ημερολογιακό έτος της σχετικής με την αίτηση περιόδου του άρθρου 7,
β) παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 και
γ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1
εδάφιο β), αναφέρει:
αα) την ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης, για το οποίο
υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του
άρθρου 9 (παρ. 1) σε σχέση με περίοδο προβλεπόμενη
στο άρθρο 7, και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής
της περιόδου
ββ) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο
υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του
άρθρου 9 (παρ. 1) σε σχέση με περίοδο προβλεπόμενη
στο άρθρο 7 και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής
της περιόδου
γγ) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε
ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών
μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου 9 (παρ. 1) σε σχέση με περίοδο προβλεπόμενη στο
άρθρο 7 και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της
περιόδου, η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται
στην παράγραφο 1 εδάφιο β) του παρόντος άρθρου.
4. Μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή των αιτήσεων,
η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΥΠΑ αντίγραφα των
ανωτέρω αιτήσεων. Μέσα σε 4 μήνες από την παραλαβή
των εν λόγω αιτήσεων, η ΥΠΑ γνωμοδοτεί για την τήρη-
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ση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 από
τους φορείς εκμετάλλευσης.
5. Το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων, η αρμόδια αρχή υποβάλλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτήσεις που παρέλαβε,
από τους φορείς που τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
της παραγράφου 1.
6. Μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κατά την
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με το
συντελεστή σύγκρισης για την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3στ της οδηγίας
2003/87/ΕΚ που εισάγεται με την Οδηγία 2008/101/ΕΚ,
η αρμόδια αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει:
α) την κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό προς κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που
η αίτηση του έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η κατανομή αυτή υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύγκρισης επί:
αα) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου
1 περίπτωση (α), τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση που έχει υποβληθεί προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει της παραγράφου 3
περίπτωση (α) και της παραγράφου 5
ββ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου
1 περίπτωση(β), την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων
που υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1 περίπτωση (β), τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση που έχει υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δυνάμει της παραγράφου 3 περίπτωση (γ), στοιχείο (γγ)
και της παραγράφου 5 και,
β) την κατανομή δικαιωμάτων για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για κάθε έτος, η οποία καθορίζεται
με διαίρεση της οικείας κατανομής δικαιωμάτων δυνάμει
της περίπτωσης (α) διά του αριθμού των πλήρων ημερολογιακών ετών που απομένουν κατά την περίοδο που
προβλέπει το άρθρο 6, την οποία αφορά η κατανομή.
7. Όσα δικαιώματα του ειδικού αποθεματικού δεν κατανεμηθούν, εκπλειστηριάζονται.
Άρθρο 11
Σχέδια παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων αεροπορικών δραστηριοτήτων
1. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποχρεούται να υποβάλλει:
α) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σχέδιο παρακολούθησης αεροπορικών δραστηριοτήτων
εις τριπλούν, με το οποίο καθορίζονται μέτρα για την
παρακολούθηση των εκπομπών και των τονοχιλιομετρικών δεδομένων, προκειμένου για τις απαιτήσεις της
αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 9. Το σχέδιο αυτό
υποβάλλεται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από
την έναρξη του έτους παρακολούθησης κάθε περιόδου.
β) στην αρμόδια αρχή επαληθευμένη έκθεση εις τριπλούν, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21, για τις εκπομπές και τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα, προκειμένου για
τις αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9. Αντίγραφο
της έκθεσης αυτής αποστέλλεται από την αρμόδια αρχή
στην ΥΠΑ.
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1.1. Κάθε αερομεταφορέας ο οποίος εμπίπτει στις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 μετά την έναρξη
του έτους παρακολούθησης κάποιας από τις περιόδους
εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 7, υποχρεούται
να υποβάλλει στην ΥΠΑ το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 (α) σχέδιο παρακολούθησης, για το χρονικό
διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας
περιόδου εμπορίας.
2. Τα σχέδια παρακολούθησης καταρτίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 601/2012.
3. Διαδικασία έγκρισης σχεδίων παρακολούθησης:
3.1. Κατά τον έλεγχο των σχεδίων παρακολούθησης η
ΥΠΑ μπορεί να ζητά την υποβολή πρόσθετων στοιχείων
και τεκμηριώσεων που κατά την κρίση της θεωρούνται
απαραίτητα για την τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου 2.
3.2. Τα σχέδια παρακολούθησης εγκρίνονται από τον
Διοικητή της ΥΠΑ, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 2. Αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων
παρακολούθησης κοινοποιούνται από την ΥΠΑ, στην
αρμόδια αρχή.
3.3. Για κάθε σχεδιαζόμενη μετατροπή σε αεροσκάφος ή αλλαγή της φύσης ή λειτουργίας του ή ένταξη ή
απένταξη αεροσκαφών, βελτίωση ή εκσυγχρονισμό της
δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, που ενδέχεται να επηρεάζει τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών
υποχρεούται να υποβάλλει εις τριπλούν στην ΥΠΑ ανανεωμένη έκδοση του σχεδίου παρακολούθησης.
Η ΥΠΑ, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της
παραγράφου 2, αξιολογεί, αν ενδείκνυται ή όχι η ανανέωση της έγκρισης του σχεδίου παρακολούθησης και
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. Η ΥΠΑ κοινοποιεί στην
αρμόδια αρχή αντίγραφα των εν λόγω εγκεκριμένων
σχεδίων παρακολούθησης.
3.4. Για κάθε αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την ΥΠΑ, προκειμένου να
προβεί σε τροποποίηση της έγκρισης του σχεδίου παρακολούθησης, ώστε να περιληφθούν τα νέα στοιχεία του
φορέα εκμετάλλευσης. Σχετική ενημέρωση παρέχεται
από την ΥΠΑ, στην αρμόδια αρχή.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και ειδικότερα για την τήρηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 2, διενεργούνται έλεγχοι από την ΥΠΑ.
Αντίστοιχοι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται και από
την αρμόδια αρχή ή το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, σε
συντονισμό με την ΥΠΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΔΕ
ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ)
σε σταθερές εγκαταστάσεις
1. Γενικά:
1.1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
στις άδειες Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΕΑΘ) για τις
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δραστηριότητες του Παραρτήματος I (Σταθερές Εγκαταστάσεις).
1.2. Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης που
πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (Σταθερές Εγκαταστάσεις), με αποτέλεσμα την παραγωγή εκπομπών
που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα, πρέπει
να είναι κάτοχος άδειας ΕΑΘ που χορηγείται σύμφωνα
με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας
ΕΑΘ:
2.1. Για τη χορήγηση της άδειας ΕΑΘ απαιτείται υποβολή αίτησης από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αρμόδια
αρχή. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά με έντυπο που
διατίθεται για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή.
2.2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα στοιχεία (όνομα/επωνυμία, διεύθυνση κ.α.) του
φορέα εκμετάλλευσης, την διεύθυνση της εγκατάστασης
και τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων του φορέα
εκμετάλλευσης ή/και της εγκατάστασης,
β) Περιγραφή της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της καθώς και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας
και των γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών της,
γ) Περιγραφή των πρώτων και των βοηθητικών υλών
η χρήση των οποίων ενδέχεται να οδηγήσει σε εκπομπές
αερίων που αναφέρονται στο Παράρτημα II,
δ) Περιγραφή των πηγών των αερίων θερμοκηπίου,
που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση,
ε) Μη τεχνική περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.
2.2.1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Σχέδιο
Παρακολούθησης εκπομπών καθώς και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθμ. 601/2012. Για το σκοπό αυτό ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να χρησιμοποιεί τα σχετικά ηλεκτρονικά πρότυπα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητά την υποβολή
πρόσθετων στοιχείων και τεκμηριώσεων που κατά την
κρίση της θεωρούνται απαραίτητα για την τήρηση των
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο επόμενο εδάφιο.
2.4. Η άδεια ΕΑΘ χορηγείται για ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. Σε
κάθε περίπτωση για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει
να διασφαλίζεται ότι:
α) για την εν λόγω εγκατάσταση έχει εκδοθεί άδεια
λειτουργίας η οποία δεν έχει νόμιμα ανασταλεί ή διακοπεί, ή άδεια εγκατάστασης και εκκρεμεί η έκδοση άδειας
λειτουργίας, ή εκκρεμεί η ανανέωση της άδειας λειτουργίας λόγω ανανέωσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή σε
περίπτωση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ότι έχει
εκδοθεί είτε άδεια λειτουργίας, είτε προσωρινή άδεια
λειτουργίας για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής του
άρθρου 42 (παρ. 1) του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2941/2001, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής
των οποίων η ονομαστική θερμική ισχύς δεν προκύπτει
από τις ανωτέρω άδειες ή σε περίπτωση εγκαταστάσεων
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ηλεκτροπαραγωγής που έχουν μόνο άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, η υπαγωγή τους στο σύστημα
αδειοδότησης ΕΑΘ γίνεται με βάση την ονομαστική θερμική τους ισχύ. Για την έκδοση της άδειας ΕΑΘ απαιτείται
η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, με την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης δηλώνει
την ονομαστική θερμική ισχύ κάθε εγκατάστασης.
β) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να παρακολουθεί
τις εκπομπές και να υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με το
άρθρο 21.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι
εκδίδεται απορριπτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, η
οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
2.5. Η άδεια ΕΑΘ μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο
(οικόπεδο) και από τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης.
2.6. Μια σταθερή εγκατάσταση απεντάσσεται από το
ΣΕΔΕ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, όταν ο
φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης υποβάλλει
στην αρμόδια αρχή κατάλληλα δικαιολογητικά από τα
οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση δεν υπάγεται ως
προς την δυναμικότητά της στις σταθερές εγκαταστάσεις
του Παραρτήματος Ι. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων
ηλεκτροπαραγωγής που έχουν μόνο άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η απένταξη γίνεται με βάση
την ονομαστική θερμική τους ισχύ, κατόπιν υποβολής
από το φορέα εκμετάλλευσης υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει την ονομαστική θερμική ισχύ κάθε εγκατάστασης.
2.7. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, κάθε πέντε χρόνια
τουλάχιστον, την άδεια ΕΑΘ και προβαίνει στις αναγκαίες
τροποποιήσεις. Σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης ή, ειδικά για εγκαταστάσεις
ηλεκτροπαραγωγής, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για οριστική απόσυρση όλων των Μονάδων της εγκατάστασης, η άδεια
ΕΑΘ καταργείται αυτοδικαίως.
2.8. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες, το οποίο
μπορεί να παρατείνεται από την αρμόδια αρχή έως 18
μήνες εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται
στο εδάφιο ε της παρ. 1 του άρθρου 22 της απόφασης
2011/278/ΕΕ, κι εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι της παρ.
2 του ίδιου άρθρου, η άδεια ΕΑΘ καταργείται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση επαναλειτουργίας της εγκατάστασης, ο
φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης υποχρεούται
να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας ΕΑΘ.
2.9. Αντίγραφο της άδειας ΕΑΘ κοινοποιείται από την
αρμόδια αρχή, στις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και για την έκδοση
της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3. Περιεχόμενο της άδειας ΕΑΘ:
Η άδεια ΕΑΘ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία (όπως όνομα/επωνυμία, διεύθυνση) του
φορέα εκμετάλλευσης,

45112

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

β) την περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατάσταση,
γ) τις απαιτήσεις παρακολούθησης στις οποίες καθορίζονται η μεθοδολογία και η συχνότητα παρακολούθησης, καθώς τις απαιτήσεις υποβολής των εκθέσεων
σύμφωνα με το άρθρο 21. Οι φορείς εκμετάλλευσης
έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της
άδειας ΕΑΘ. Στην περίπτωση αυτή οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν στη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας τα τυχόν ενημερωμένα
σχέδια παρακολούθησης, τα οποία εγκρίνονται από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής.
δ) την υποχρέωση, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη
λήξη κάθε έτους αναφοράς, παράδοσης δικαιωμάτων,
τα οποία είναι ίσα με τις ετήσιες συνολικές εκπομπές της
εγκατάστασης που έχουν επαληθευθεί σύμφωνα με το
άρθρο 22,
ε) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή:
αα) για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της
λειτουργίας της εγκατάστασης, ή επέκταση, βελτίωση,
εκσυγχρονισμό ή σημαντική μείωση της παραγωγικής
ικανότητας της εγκατάστασης ή παύση (οριστική ή προσωρινή) της λειτουργίας της. Στις περιπτώσεις αυτές,
εκτός της οριστικής παύσης λειτουργίας, η αρμόδια αρχή
κρίνει αν ενδείκνυται ή όχι τροποποίηση της άδειας ΕΑΘ
και ενημερώνει την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία
για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων.
ββ) για κάθε αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή
προβαίνει σε τροποποίηση της άδειας ΕΑΘ ώστε να περιληφθούν τα στοιχεία του νέου φορέα.
ζ) το ποσό του παραβόλου που θα καταβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης ως χρήστης, στο διαχειριστή του
μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 25 (παρ. 7).
4. Για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του
άρθρου αυτού, οι αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενημερώνουν
την αρμόδια αρχή μέχρι την 10η Ιανουαρίου εκάστου
έτους, για κάθε έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, αναστολή ή διακοπή άδειας λειτουργίας, οριστική
παύση λειτουργίας, έκδοση ή τροποποίηση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά τις σταθερές εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι (Σταθερές
Εγκαταστάσεις).
Άρθρο 13
Μεταβατικοί Κοινοτικοί κανόνες
για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή
σε σταθερές εγκαταστάσεις
1. Πλήρως εναρμονισμένα μέτρα και κανόνες εφαρμόζονται για την κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται:
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α) στην αστική τηλεθέρμανση και στην συμπαραγωγή
υψηλής αποδοτικότητας για την παραγωγή θέρμανσης
ή ψύξης,
β) στον καθορισμό της βάσης υπολογισμού σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες εγκαταστάσεων παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστάσεων
δέσμευσης, αγωγών μεταφοράς ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης CΟ2, και δεν είναι νεοεισερχόμενες,
γ) στο ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που καθορίζονται σε νεοεισερχόμενους, σύμφωνα με την απόφαση 2011/278/ΕΚ,
δ) σε εγκαταστάσεις που αφορούν σε τομείς ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,
ε) σε εγκαταστάσεις που διακόπτουν τη λειτουργία
τους, εκτός εάν αποδεικνύεται η επαναλειτουργία τους
μέσα σε εύλογο χρόνο.
2. Τα μέτρα και οι κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται στην απόφαση 2011/278/ΕΚ.
Άρθρο 14
Κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων
1. Η κοινοτική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούνται ετησίως από το έτος 2013, μειώνεται γραμμικά
αρχίζοντας από το μέσο όρο της περιόδου 2008-2012. Η
ποσότητα μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 1,74%
σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα των
δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στα εθνικά σχέδια κατανομής για την περίοδο
2008-2012.
2. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων γίνεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 23 της απόφασης
2011/278/ΕΕ.
Άρθρο 15
Πλειστηριασμός δικαιωμάτων
1. Από το 2013 μέχρι το 2018 τα δικαιώματα που δεν
κατανέμονται δωρεάν, σύμφωνα με το άρθρο 13, τίθενται σε πλειστηριασμό. Η ποσότητα δικαιωμάτων προς
δημοπράτηση καθορίζεται και δημοσιεύεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 10 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/29/ΕΚ.
1.1. Από το 2019 και μετά, τίθενται σε πλειστηριασμό
όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δωρεάν
σύμφωνα με το άρθρο 13 και δεν έχουν τοποθετηθεί στο
αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς το οποίο
θεσπίστηκε με την απόφαση 2015/1814/ΕΕ. Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλειστηριασμό
κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου, που εμφαίνεται
στο άρθρο 20 παράγραφος 1, υπερβαίνει κατά 30 % ή και
περισσότερο την αναμενόμενη μέση ποσότητα που θα
τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου, πριν από την εφαρμογή του άρθρου 1
παράγραφος 5 της απόφασης 2015/1814/ΕΕ, τα δύο
τρίτα της διαφοράς των ποσοτήτων αφαιρούνται από
τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το
τελευταίο έτος της περιόδου και προστίθενται ισόποσα
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στις ποσότητες που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου.
2. Η διαδικασία για τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 και της υποπαραγράφου
1.1, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1031/2010.
3. Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων κατανέμονται και αποδίδονται σύμφωνα με τις προβλέψεις
του ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και στη συνέχεια με το
άρθρο 50 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
4. Τουλάχιστον 50% των εσόδων που προέρχονται από
τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, πρέπει να χρησιμοποιούνται για
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:
α) τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και το Ταμείο Προσαρμογής όπως κατέστη λειτουργικό από τη Διάσκεψη του Πόζναν για την κλιματική
αλλαγή (COP 14 και COP/MOP 4), την προσαρμογή στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης καθώς και έργων επίδειξης για
τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού
σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας και των ευρωπαϊκών
τεχνολογικών πλατφόρμων
β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
στόχο την τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή
και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και
τη συμβολή στην τήρηση των σχετικών αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
γ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και
μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης
σε αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη
μελλοντική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή,
μέτρα για τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διευκόλυνση
της προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις χώρες αυτές
δ) την απορρόφηση του CΟ2 από τα δάση στην Κοινότητα
ε) την περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν στερεά ορυκτά καύσιμα
και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτα κράτη
στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών
εκπομπών και δημόσια μέσα μεταφοράς
ζ) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση
η) μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης ή στην παροχή
οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό
και μεσαίο εισόδημα
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θ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος.
4.1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας προσδιορίζεται επιλεκτικά ένας ή περισσότεροι από τους ανωτέρω στόχους και καθορίζονται οι
δράσεις για τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον πλειστηριασμό καθώς και ο τρόπος κατανομής τους ετησίως
στο πλαίσιο εφαρμογής των οριζόμενων στο άρθρο 50
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
4.2. Με την ίδια ως άνω απόφαση προσδιορίζονται και
τα μέτρα υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, τα οποία
αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή φορολογικών ή
οικονομικών υποστηρικτικών πολιτικών, ιδιαίτερα σε
αναπτυσσόμενες χώρες, ή εθνικών ρυθμιστικών πολιτικών που παρέχουν οικονομική υποστήριξη, για τους
σκοπούς που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 και
έχουν αξία ίση τουλάχιστον προς το 50% των εσόδων
που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων όλων των εσόδων από τη δημοπράτηση που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχεία β) και γ).
4.3. Το ΥΠΕΝ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τον τρόπο χρήσης των εσόδων και για τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή των προηγούμενων υποπαραγράφων, μέσω των εκθέσεων που
υποβάλλει κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
525/2013.
Άρθρο 16
Σύνδεση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση
Για την περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ) των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, πέραν των προβλεπόμενων στο ν. 4014/2011
(Α΄ 209), όπως ισχύει και στις κανονιστικές πράξεις που
έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του,
ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’
αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄1450), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο
η Οδηγία 2010/75/ΕΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 17
Χρήση CER και ERU που απορρέουν
από δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό
σύστημα, πριν την υιοθέτηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέων νομοθετικών
δεδομένων σε εφαρμογή της Συμφωνίας
των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή
που έχει κυρωθεί με το ν. 4426/2016 (Α΄ 187)
1. Τα δικαιώματα CERs/ERUs, τα οποία εκδόθηκαν με
βάση τις μειώσεις εκπομπών για την περίοδο 2008 έως
2012 και δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 7, δεν
παραδίδονται αλλά μπορούν να ανταλλάσσονται στο
ηλεκτρονικό σύστημα του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού
Μητρώου μόνο με δικαιώματα CERs/ERUs τα οποία εκδίδονται με βάση τις μειώσεις εκπομπών στη δεύτερη
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περίοδο 2013 έως 2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
1123/2013.
Μετά τις 31 Μαρτίου 2015, οι ανταλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου
πραγματοποιούνται μόνο με δικαιώματα CERs/ERUs τα
οποία εκδίδονται με βάση τις μειώσεις εκπομπών στη
δεύτερη περίοδο 2013 έως 2020.
2. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/
ERU τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης
εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή
έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της
παραγράφου 7, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους φορείς
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU
που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί
πριν από τις 31.12.2012 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις
εκπομπών από 1.1.2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ
από 1.1.2013 και μετά.
3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/
ERU τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης
εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή
έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της
παραγράφου 7, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους φορείς
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά,
με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και
μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Το παραπάνω εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους
τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012,
μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο
από τα δύο πραγματοποιείται πρώτο.
4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/
ERU τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης ή
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την περίοδο
2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί
δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 7
και μέχρι την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των
νέων νομοθετικών δεδομένων σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που έχει κυρωθεί με το ν. 4426/2016, μπορούν να χρησιμοποιούνται
στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που απορρέουν
από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών
με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης. Σύμφωνα με τις
συμφωνίες αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που απορρέουν από
δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε
να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
το κοινοτικό σύστημα.
5. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4
προβλέπουν τη χρήση στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για
χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008
έως 2012, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενεργείας ή για ενεργειακή απόδοση,
που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αει-
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φόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια συμφωνία μπορεί
επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων που
απορρέουν από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται
είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανομής
δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13, ή
κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία.
6. Μέχρι την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
των νέων νομοθετικών δεδομένων σε εφαρμογή της
Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που
έχει κυρωθεί με το ν. 4426/2016, από 1ης Ιανουαρίου
2013 δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι μόνο μόρια
από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει
την εν λόγω συμφωνία.
7. Επιτρέπεται σε όλους τους υφιστάμενους φορείς
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια κατά
την περίοδο 2008 έως 2020 είτε μέχρι την ποσότητα που
τους επιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έως 2012, είτε
σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο ποσοστό,
το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 11%, της
κατανομής τους για την περίοδο το 2008 έως 2012, το
υψηλότερο από τα δύο.
7.1. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια άνω του 11% που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο, μέχρι την ποσότητα με την οποία η
συνδυασμένη ελεύθερη κατανομή τους για την περίοδο
2008 έως 2012 και τα συνολικά δικαιώματα πιστωτικών
μορίων ισούνται με ένα ορισμένο ποσοστό των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2005 έως 2007.
7.2. Οι νεοεισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων της περιόδου 2008 έως 2012, που δεν
έλαβαν ούτε ελεύθερη κατανομή ούτε δικαίωμα χρήσης
πιστωτικών μορίων CER και ERU κατά την περίοδο 20082012, και οι νέοι κλάδοι έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσότητα που αντιστοιχεί
σε ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να οριστεί
κάτω του 4,5%, των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την
περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια
μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό το οποίο δεν
μπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5% των ελεγμένων εκπομπών τους για το διάστημα 2013 έως 2020.
7.3 Μέτρα για τον καθορισμό των ακριβών ποσοστών
που εφαρμόζονται για την παρούσα παράγραφο 7, και
τις υποπαραγράφους 7.1. και 7.2., έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1123/2013.
Άρθρο 18
Δραστηριότητες έργων
1. Για την συμμετοχή δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα σε
δραστηριότητες έργων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
απαιτείται σχετική έγκριση από τον Υπουργό ΠΕΝ μετά
από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.
2. Για την έγκριση δραστηριότητας έργου που υλοποιείται εντός της Ελληνικής Επικράτειας απαιτείται η υποβολή αίτησης του φορέα εκμετάλλευσης του έργου προς
την αρμόδια αρχή, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσδιορίζει η εν λόγω αρχή.
Η έγκριση αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της
αρμόδιας αρχής.
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3. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε διαβούλευση με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων,
όπως ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που
λαμβάνονται βάσει της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου
του Κιότο, οι οποίες εφαρμόζονται σε χώρες που έχουν
υπογράψει συνθήκη προσχώρησης στην Ένωση, είναι
απολύτως σύμφωνες με το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που
ορίζονται σε αυτή τη συνθήκη προσχώρησης.
Επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες έργων, οι μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει
προσυπογράψει τη διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά
είτε σε χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό σύστημα
σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
4. Για δραστηριότητες έργων Κοινής Εφαρμογής (Joint
Implementation/JI), που υλοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να μην εκχωρούνται ERUs για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
5. Σε περίπτωση που δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα λαμβάνουν απόφαση Έγκρισης για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
έργων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, το Υπουργείο
ΠΕΝ διατηρεί την ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της χώρας δυνάμει των διεθνών συμφωνιών που
έχει κυρώσει η χώρα και αφορούν την κλιματική αλλαγή
και πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι
συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους
όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση τις
συμφωνίες αυτές.
6. Για την έγκριση δραστηριοτήτων, που αναφέρονται
σε υδροηλεκτρικά έργα με δυνατότητα παραγωγής άνω
των 20 MW, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, κατά την
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται
σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες
γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας
Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων».
Άρθρο 19
Μεταβίβαση, επιστροφή
και ακύρωση δικαιωμάτων
1. Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται μεταξύ:
α) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσώπων σε τρίτες χώρες, όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 χωρίς άλλους περιορισμούς εκτός από εκείνους που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση ή θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της.
2. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την αρμόδια
αρχή άλλου κράτους μέλους, θεωρούνται ισοδύναμα ως
προς την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή του φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών βάσει της παραγράφου 3.
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3. Επιστροφή δικαιωμάτων:
3.1. Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης και
ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών, επιστρέφει μέχρι
τις 30 Απριλίου κάθε έτους, αριθμό δικαιωμάτων που
αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου έτους, από την εγκατάσταση ή από
αεροπορικές δραστηριότητες, όπως έχουν επαληθευθεί σύμφωνα με το άρθρο 22. Στη συνέχεια τα εν λόγω
δικαιώματα ακυρώνονται από το Μητρώο σύμφωνα με
το άρθρο 25.
3.2. Υποχρέωση επιστροφής δικαιωμάτων δεν υφίσταται για εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε
σταθερή εγκατάσταση η οποία διαθέτει νόμιμη άδεια
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48416/2037/2011 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 2516) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/31/ΕΚ.
4. Τα δικαιώματα μπορούν να ακυρώνονται ανά πάσα
στιγμή ύστερα από αίτηση του κατόχου τους στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 25 (παρ. 2).
5. Κάθε μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση των δικαιωμάτων καταχωρείται στο μητρώο σύμφωνα με το
άρθρο 25.
Άρθρο 20
Ισχύς των δικαιωμάτων
1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, ισχύουν για εκπομπές οκταετών περιόδων εμπορίας, αρχής γενομένης από την 1η
Ιανουαρίου 2013.
2. Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη εκάστης περιόδου
εμπορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δικαιώματα που δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί
και ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 19, ακυρώνονται
από τον διαχειριστή του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο
25 (παρ. 2).
2.1. Η αρμόδια αρχή εκδίδει τα δικαιώματα για την
τρέχουσα περίοδο εμπορίας προς αντικατάσταση των
τυχόν δικαιωμάτων τους που έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο 2. Ομοίως, δικαιώματα
που βρίσκονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα
της αγοράς, σύμφωνα με την απόφαση 2015/1814/ΕΕ
και τα οποία δεν είναι πλέον έγκυρα, αντικαθίστανται
από δικαιώματα τα οποία είναι έγκυρα για την τρέχουσα
περίοδο.».
3. Σε περίπτωση παύσης ή μερικής παύσης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εφαρμόζεται το άρθρο
22 ή 23 αντίστοιχα της απόφασης 2011/278/ΕE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 21
Παρακολούθηση και υποβολή
επαληθευμένων εκθέσεων για τις εκπομπές
1. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβάλλει στην αρμόδια
αρχή μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, επαληθευμένη έκθεση για τις εκπομπές της εγκατάστασης ή
των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια
του ημερολογιακού έτους που διανύθηκε.
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2. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων για τις
εκπομπές πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθμ. 601/2012.
Άρθρο 22
Επαλήθευση της εγκυρότητας
των εκθέσεων (verification) - Διαπίστευση
1. Οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων και οι φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 21, ελέγχονται και
επαληθεύονται σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται
στο Παράρτημα ΙΙΙ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2012.
2. Η πραγματοποίηση των ως άνω ελέγχων ανατίθεται
από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή το φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σε επαληθευτή (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’
αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/2016 (Β΄ 1897) υπουργική απόφαση, ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2012.
3. Εάν από το διενεργηθέντα έλεγχο ο επαληθευτής
επαληθεύσει την εγκυρότητα της έκθεσης, ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή ο φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους την επαληθευμένη
έκθεση για τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η αρμόδια αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια
να απαιτήσει από τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να υποβάλλουν
τις επαληθευμένες ετήσιες εκθέσεις για τις εκπομπές,
πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, όχι όμως νωρίτερα
από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 600/2012. Μια τέτοια απαίτηση, εφόσον υπάρξει,
θα γνωστοποιείται στους υπόχρεους από την αρμόδια
αρχή το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου της περιόδου
αναφοράς στην οποία αναφέρεται η έκθεση.
4. Σε περίπτωση που η έκθεση δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική, σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο
Παράρτημα ΙΙΙ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2012, μέχρι
τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αναφορικά με τις εκπομπές
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ο φορέας
εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών δεν δικαιούται να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η έκθεσή του
κριθεί ικανοποιητική.
5. Εάν μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν υποβάλλει επαληθευμένη
έκθεση στην αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή προβαίνει
σε συντηρητική εκτίμηση των εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή του φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 (α) του
Κανονισμού (ΕΕ) 601/2012. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη εφαρμογής του
άρθρου 31.
6. Η αρμόδια αρχή ή το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ
μπορούν να διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή των
συστημάτων παρακολούθησης από σταθερές εγκατα-
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στάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 23
Αποκάλυψη πληροφοριών
και επαγγελματικό απόρρητο
1. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις
και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποσότητα και την
κατανομή δικαιωμάτων καθώς και στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην επαλήθευση των εκπομπών,
γνωστοποιούνται αμέσως εγγράφως στους ενδιαφερόμενους μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, ώστε να
εξασφαλίζεται η αμερόληπτη πρόσβαση.
2. Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο
πρόσωπο ή αρχή εκτός αν το προβλέπουν οι διατάξεις
της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Άρθρο 24
Πρόσβαση σε πληροφορίες
Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες
έργων στις οποίες συμμετέχει η χώρα ή έχει εγκριθεί η
συμμετοχή ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων καθώς και οι
εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται στο πλαίσιο
της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή, τίθενται στη διάθεση του
κοινού σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 42-49) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία» (Α΄ 34).
Άρθρο 25
Μητρώα
1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, στους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
τηρούνται στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εκτέλεση των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη διατήρηση των λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο εθνικό
μητρώο και με την κατανομή, παράδοση και ακύρωση
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
Η αρμόδια αρχή, ως Εθνικός Διαχειριστής Μητρώου
σύμφωνα με το άρθρο 22 (παρ. 3β) του π.δ. 100/2014
(Α΄ 167), εκπληρώνει την εκτέλεση των αδειοδοτημένων
λειτουργιών στο πλαίσιο της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, για την καταχώριση στο Μητρώο κάθε συναλλαγής δικαιωμάτων, εκτός από τις αυτόματες καταχωρίσεις σύμφωνα
με την παράγραφο 6, απαιτείται υποβολή αίτησης από
τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή το φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή από τον κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών στην αρμόδια αρχή. Στις περιπτώσεις
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 η καταχώριση
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της ακύρωσης των δικαιωμάτων γίνεται αυτεπαγγέλτως
από την αρμόδια αρχή.
3. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να κατέχει δικαιώματα εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Το Μητρώο
είναι προσιτό στο κοινό και πρέπει να περιέχει χωριστούς
λογαριασμούς για την καταχώριση των δικαιωμάτων που
κατέχονται από κάθε πρόσωπο προς το οποίο εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα.
4. Η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου γίνεται με
μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 389/2013.
5. Ο Εθνικός Διαχειριστής Μητρώου συντονίζεται με
το αυτόματο σύστημα του Κεντρικού Διαχειριστή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο
20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
6. Ο Εθνικός Διαχειριστής Μητρώου οφείλει να μην
προβαίνει στην καταχώριση συγκεκριμένων συναλλαγών
δικαιωμάτων ή τυχόν περαιτέρω σχετικών συναλλαγών
για τις οποίες, μέσω του συστήματος αυτομάτου ελέγχου
του κεντρικού διαχειριστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
έχουν εντοπισθεί ατασθαλίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
μέχρι να διαπιστωθεί η παύση της ατασθαλίας.
7. Οι χρήστες του Μητρώου καταβάλλουν παράβολο
το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του
Πράσινου Ταμείου, για τη χρηματοδότηση δράσεων που
στοχεύουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Το ύψος του παραβόλου καθορίζεται
ως εξής:
α) για τις σταθερές εγκαταστάσεις στην άδεια ΕΑΘ ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης σε συνδυασμό με
τις ποσότητες των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
κυμαίνεται από 100 - 300 ευρώ ετησίως.
β) σε 300 ευρώ ετησίως για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
γ) σε 300 ευρώ ετησίως για κάθε άλλο πρόσωπο που
είναι κάτοχος δικαιωμάτων και τηρεί λογαριασμό στο
Μητρώο.
8. Τα παράβολα καταβάλλονται τον πρώτο μήνα κάθε
έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του λογαριασμού. Τα ποσά του ως άνω παραβόλου αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Άρθρο 26
Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα
που μειώνουν τις εκπομπές
1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί
να υποβάλλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη
θέσπιση μέτρων που αφορούν στην εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα που μειώνουν τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και δεν καλύπτονται από
το κοινοτικό σύστημα. Η θέσπιση των μέτρων αυτών
γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τη διαδικασία
της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 24α που εισάγεται
με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα δεν οδηγούν σε διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών ούτε
παρακωλύουν την ανάληψη άλλων μέτρων πολιτικής για
τη μείωση των εκπομπών που δεν καλύπτονται από το
κοινοτικό σύστημα.
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2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να μην εκχωρεί, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας αρχής, δικαιώματα ή πιστωτικά μόρια σε έργα
ορισμένων τύπων που εκτελούνται νόμιμα και μειώνουν
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ελληνική
επικράτεια.
Άρθρο 27
Σχέσεις με άλλα Συστήματα Εμπορίας
Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου
1. Η πραγματοποίηση συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και
τρίτων χωρών για τα δικαιώματα εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν συναφθεί
συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων
χωρών για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων
αυτών, μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και συμβατών
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα
οποία έχουν καθιερωθεί σε τρίτη χώρα ή σε υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 25 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ,
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 της οδηγίας
2009/29/ΕΚ.
2. Είναι δυνατόν να συνάπτονται μη δεσμευτικές
συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών ή υποομοσπονδιακών ή περιφερειακών οντοτήτων, ώστε να
προβλέπεται διοικητικός και τεχνικός συντονισμός αναφορικά με δικαιώματα στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος ή άλλων υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα
όρια εκπομπών.
Άρθρο 28
Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κάθε χρόνο η αρμόδια αρχή, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται
και αναλύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με α) την κατανομή
των δικαιωμάτων, β) τη λειτουργία του εθνικού μητρώου,
γ) την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 601/2012 σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων,
δ) την επαλήθευση των εκθέσεων και τη διαπίστευση,
ε) θέματα που αφορούν στη συμμόρφωση προς την
οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει, και στ) τη φορολογική
μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει.
Η έκθεση συντάσσεται από την αρμόδια αρχή με βάση
ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο
21 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει.
Άρθρο 29
Υποστήριξη δραστηριοτήτων
ανάπτυξης υποδομής
Σύμφωνα με την UNFCCC, το Πρωτόκολλο του Κιότο
και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για
την εφαρμογή τους, η χώρα αυτοτελώς και ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει προσπάθειες για την
υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής σε
αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με μεταβατική οικονο-
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μία, ώστε να συμβάλλει στη βοήθειά τους για να επωφελούνται πλήρως από την JI και τον CDM, κατά τρόπο που
να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη,
καθώς και να διευκολύνει τη συμμετοχή φορέων στην
ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM.
Άρθρο 30
Δημοσιοποιήσεις για τη χρήση ERU και CER
και την ανάληψη εσωτερικής δράσης
1. Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο
μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, πληροφορίες σχετικά με
τη δυνατότητα χρήσης CER και ERU από τους φορείς
εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων και τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 17. Η
συνολική χρήση ERU και CER πρέπει να είναι συνεπής
προς τις σχετικές υποχρεώσεις συμπληρωματικότητας
δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της UNFCCC καθώς και των αποφάσεων που ελήφθησαν δυνάμει αυτών.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, ανά διετία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα
με το κεφάλαιο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 525/2013, σε ποιο
βαθμό η εσωτερική δράση αποτελεί πράγματι σημαντικό
στοιχείο των προσπαθειών που ανελήφθησαν σε εθνικό
επίπεδο και σε ποιο βαθμό η χρήση μηχανισμών έργου
είναι πράγματι συμπληρωματική προς την εγχώρια δράση, καθώς και την μεταξύ τους αναλογία, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των
μεταγενεστέρων αποφάσεων που ελήφθησαν δυνάμει
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Κυρώσεις
Α. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με πράξη ή
παράλειψη, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο καθώς και οι ποινικές
και αστικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28
και 29 του ν. 1650/1986, όπως ισχύουν. Ειδικότερα:
1. α) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που κατά παράβαση του άρθρου 19 (παρ. 3), μέχρι την 30η Απριλίου
κάθε έτους δεν παραδίδει επαρκή δικαιώματα για την
κάλυψη των εκπομπών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για υπέρβαση
εκπομπών με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας αρχής.
β) Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε 100 ευρώ για
κάθε τόνο εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα
για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα. Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει τον φορέα από την
υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα για
ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές.
γ) Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές που
σχετίζεται με δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, αυξάνεται σύμφωνα με
τον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή.
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δ) Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ονόματα
των φορέων εκμετάλλευσης και φορέων εκμετάλλευσης
αεροσκαφών που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την
παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει της παρούσας απόφασης. Η ΥΠΑ μεριμνά για την αντίστοιχη κοινοποίηση στο EUROCONTROL των ονομάτων των φορέων
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
ε) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής δεν
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η αρμόδια αρχή μετά
από γνώμη της ΥΠΑ, μπορεί με την υποβολή σχετικού
αιτήματος να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
λάβει απόφαση για την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας ή πτήσεων για τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
στ) Οι αιτήσεις κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου (ε) περιλαμβάνουν:
αα) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,
ββ) λεπτομερή στοιχεία για τις ενέργειες επιβολής που
έχουν αναληφθεί,
γγ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απαγόρευση λειτουργίας σε κοινοτικό επίπεδο,
δδ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λειτουργίας στο κοινοτικό επίπεδο και τυχόν προϋποθέσεις
που θα πρέπει να ισχύουν,
ζ) Ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κοινοποιήσει
τα ουσιώδη στοιχεία και το σκεπτικό που συνιστούν τη
βάση για την έκδοση της απόφασής της, σύμφωνα με το
εδάφιο (ε), έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προς αυτήν
έγγραφα σχόλια εντός 10 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης, τα οποία κοινοποιεί και προς την ΥΠΑ και το ΥΠΕΝ.
η) Κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλει η αρμόδια αρχή μετά από γνώμη της ΥΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του
άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, να
αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για
τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
θ) Το ΥΠΕΝ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση των αποφάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (η).
ι) Η εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων (ε) έως
(θ), γίνεται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 16 που προστέθηκε με την
παράγραφο 14 του άρθρου 2 της οδηγίας 2008/101/ΕΚ.
2.α) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που παραβαίνει άλλες διατάξεις
της απόφασης αυτής, πέραν των αναφερομένων στην
παράγραφο Α1, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες κυρώσεις:
αα) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης που
παραβαίνει, με πράξη ή παράλειψη, τις διατάξεις των
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άρθρων 12, 20 (παρ.3), 21,22 και 25 (παρ. 7), καθώς και τις
διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) και των αποφάσεων (ΕΕ)
που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σε εφαρμογή και εκτέλεση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει, επιβάλλεται με
απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της αρμόδιας αρχής και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου:
i) πρόστιμο για κάθε παράβαση από 3.000 έως 15.000
ευρώ,
ii) προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης
από 5 έως 20 ημέρες.
Με την απόφαση επιβολής της διακοπής λειτουργίας, μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από 1.000 έως
6.000 ευρώ για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης.
ββ) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
που παραβαίνει με πράξη ή παράλειψη τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων
10,11,21,22 και 25 (παρ. 7), επιβάλλεται με απόφαση
του Υπουργού ΠΕΝ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της αρμόδιας αρχής και γνώμη της Υ.Π.Α. και εφόσον
προηγηθεί ακρόαση του παραβάτη, πρόστιμο για κάθε
παράβαση από 20.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με
το μέγεθος της αεροπορικής δραστηριότητας και τις
εκπομπές.
β) Κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη, η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση
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στις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής και της Υ.Π.Α. κατά
περίπτωση, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και
ο βαθμός υπαιτιότητας.
3. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 1 και 2, μπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσμία για
συμμόρφωση.
4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου αυτού, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010
(Α΄ 182) σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν σε θέματα
εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
Β. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Άρθρο 32
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που
ακολουθούν.
Τα παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα εκάστοτε
προβλεπόμενα στο ενωσιακό δίκαιο.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/
ȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁ
ϭ͘ Ƀɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɼ ʅɹʌɻ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ɹʌɸʐʆɲ͕
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɷʉʃɿʅɼ ʆɹʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʉɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɴɿʉʅɳɺɲɷɸʆʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲȰʋʊʔɲʍɻ͘
Ϯ͘Ƀɿɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎʃɳʏʘɽɿɲʆʙʏɲʏɸʎʏɿʅɹʎɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʃɲʏɳʃɲʆʊʆɲʍɸʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɼ ʍɸ ɲʋʉɷʊʍɸɿʎ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ ʉɿ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɸʎʏʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɲʐʏʙʆʋʌʉʍʏʀɽɸʆʏɲɿɲʋʊʃʉɿʆʉʑ͘
ϯ͘ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼʎɽɸʌʅɿʃɼʎɿʍʖʑʉʎʅɿɲʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʋʉʔɲʍɿʍʏɸʀʃɲʏɳʋʊʍʉʆɲʐʏɼɽɲʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏʉʃʉɿʆʉʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͕
ɲɽʌʉʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎ ɽɸʌʅɿʃɹʎ ɿʍʖɸʀʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʍʐʅʅɸʏɸʖʉʐʍʙʆ ʍɸ ɲʐʏɼʆ
ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʊʋʉʐ ɻ ʃɲʑʍɻ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘ ɇʏɿʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ɲʐʏɹʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʅʉʌʔɹʎ ʄɸɴɼʏʘʆ͕ ʃɲʐʍʏɼʌʘʆ͕
ʍʏʌʉɴʀʄʘʆ͕ʃʄɿɴɳʆʘʆ͕ɲʋʉʏɸʔʌʘʏɼʌʘʆ͕ʔʌʐʃʏɼʌʘʆ͕ʃɲʅʀʆʘʆ͕ʔʉʑʌʆʘʆ͕ʍʏɸɶʆʘʏɼʌʘʆ͕
ʃɿʆɻʏɼʌʘʆ͕ ʃʐʗɸʄʙʆ ʃɲʐʍʀʅʉʐ͕ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲʑʍɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻʎ͕ ʖʉɲʆʙʆ
ʔʄʊɶɲʎ ʃɲɿ ɽɸʌʅɿʃʙʆ ɼ ʃɲʏɲʄʐʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʅɸʏɳʃɲʐʍɻʎ͘ ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɲʐʏʉʑɷɸʆʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʉɿʅʉʆɳɷɸʎ ʅɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼɿʍʖʑ
ʃɳʏʘʏʘʆϯDtʃɲɿʅʉʆɳɷɸʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɴɿʉʅɳɺɲ͘ɇʏɿʎͨʅʉʆɳɷɸʎ
ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɴɿʉʅɳɺɲͩ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʍʏɸʌɸɳ ʃɲʑʍɿʅɲ ʅʊʆʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɼ ʏɻʆ ʋɲʑʍɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ͘
ϰ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʅʀɲʅʉʆɳɷɲɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲʏʉɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ
ɷɸʆ ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼ ɽɸʌʅɿʃɼ ɿʍʖʑʎ͕ ʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʅʋɸʌʀʄɻʗɻ
ʍʏʉʃʉɿʆʉʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͘
ϱ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ ɲʆʘʏɳʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͕ʊʄɸʎʉɿʅʉʆɳɷɸʎ
ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʃɲʀʉʆʏɲɿ ʃɲʑʍɿʅɲ͕ ʋɹʌɲ ɲʋʊ ɲʐʏɹʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʉʏɹʔʌʘʍɻ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɼ ʏʉʇɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ͕ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɳɷɸɿɲ ɸʃʋʉʅʋɼʎ ɲɸʌʀʘʆ
ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ͘
ϲ͘ Ȱʋʊ ʏɻʆ ϭɻ Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ ϮϬϭϮ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʋʏɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ɼ ʋʌʉʎ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɲɸʌʉɷʌʊʅɿʉ ɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʉ ʍʏʉ ɹɷɲʔʉʎ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʊʋʉʐ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿɻʍʐʆɽɼʃɻ͘
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ɇʏɲɽɸʌɹʎȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ȱɹʌɿɲʏʉʐɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ

Ⱦɲʑʍɻʃɲʐʍʀʅʘʆʍɸɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʅɸʍʐʆʉʄɿʃɼ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ
ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɳʆʘʏʘʆϮϬDt
;ɸʃʏʊʎʏʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɲʋʉʏɹʔʌʘʍɻʎɸʋɿʃɿʆɷʑʆʘʆ 
ɼɲʍʏɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆͿ

ȴɿʑʄɿʍɻʉʌʐʃʏɸʄɲʀʘʆ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʉʋʏɳʆɽʌɲʃɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

ɀɸʏɲʄʄɸʑʅɲʏɲ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɽɸɿʉʑʖʘʆ ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ
ɸʆʙʍɸʘʆͿʔʌʑʇɻɼʋʐʌʉʍʐʍʍʘʅɳʏʘʍɻ͕

ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʏɻʎʍʔɲɿʌʉʍʐʍʍʘʅɳʏʘʍɻʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʖʐʏʉʍɿɷɼʌʉʐɼʖɳʄʐɴɲ;ʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎɼ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎʏɼʇɻͿʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʃɲɿʏɻʎ
ʍʐʆɸʖʉʑʎʖʐʏɸʑʍɸʘʎ͕ʅɸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲɳʆʘʏʘʆϮ͕ϱ
ʏʊʆʘʆʏɻʆʙʌɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆʅɸʏɳʄʄʘʆ
;ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʍɿɷɻʌʉʃʌɲʅɳʏʘʆͿʊʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅʉʆɳɷɸʎʃɲʑʍɻʎʅɸʍʐʆʉʄɿʃɼʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼ
ɽɸʌʅɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɳʆʘʏʘʆϮϬDt͘ɇʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͕ʅɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆ͕
ʅʉʆɳɷɸʎɹʄɲʍɻʎ͕ʃʄʀɴɲʆʉɿɲʆɲɽɹʌʅɲʆʍɻʎ͕ʃʄʀɴɲʆʉɿ
ɲʆʊʋʏɻʍɻʎ͕ʅʉʆɳɷɸʎʍʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻʎ͕ʖʐʏɼʌɿɲ͕ʅʉʆɳɷɸʎ
ɸʋʀʍʏʌʘʍɻʎʃɲɿʊʇɿʆʉʐʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ͘




Ʌʌʘʏʉɶɸʆɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ
ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐʊʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲʑʍɻʎʅɸʍʐʆʉʄɿʃɼ
ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɳʆʘʏʘʆϮϬDt
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʅɻʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆʅɸʏɳʄʄʘʆ͕
ʊʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿɻʋɲʌɲɶʘɶɼʃʌɲʅɳʏʘʆ͕ʉ
ɸʇɸʐɶɸʆɿʍʅʊʎ͕ɻʖʑʏɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͕͘ʊʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʅʉʆɳɷɸʎʃɲʑʍɻʎʅɸʍʐʆʉʄɿʃɼʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆʃɲʐʍʀʅʘʆ
ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʘʎɲʆɲɶʘɶɿʃɳʅɹʍɲͿɳʆʘʏʘʆ
ϮϬDt͘



ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ





ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲʃɲɿ
ʐʋɸʌʔɽʉʌɳʆɽʌɲʃɸʎ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ


ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ


Ʌɲʌɲɶʘɶɼʃʄʀʆʃɸʌʏʍɿʅɹʆʏʉʐʍɸʋɸʌɿʍʏʌʉʔɿʃʉʑʎ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ
ʃʄɿɴɳʆʉʐʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑɷʐʆɲʅɿʃʉʑɳʆʘʏʘʆϱϬϬ
ʏʊʆʘʆʏɻʆɻʅɹʌɲɼʍɸɳʄʄʉʐʎʃʄɿɴɳʆʉʐʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑ
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ɷʐʆɲʅɿʃʉʑɳʆʘʏʘʆϱϬʏʊʆʘʆʏɻʆɻʅɹʌɲ



Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲʍɴɹʍʏʉʐɼɲʍɴɸʍʏʉʋʉʀɻʍɻɷʉʄʉʅʀʏɻɼ
ʅɲɶʆɻʍʀʏɻʍɸʋɸʌɿʍʏʌʉʔɿʃʉʑʎʃʄɿɴɳʆʉʐʎɼɳʄʄʉʐʎ
ʃɲʅʀʆʉʐʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑɷʐʆɲʅɿʃʉʑɳʆʘʏʘʆϱϬʏʊʆʘʆ
ʏɻʆɻʅɹʌɲ



Ʌɲʌɲɶʘɶɼɶʐɲʄɿʉʑ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎɿʆʙʆɶʐɲʄɿʉʑ͕ʅɸʏɻʃʏɿʃɼ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲɳʆʘʏʘʆϮϬʏʊʆʘʆʏɻʆɻʅɹʌɲ



Ʌɲʌɲɶʘɶɼʃɸʌɲʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸʗɼʍɿʅʉ͕
ʃɸʌɲʅʀɷɿɲʍʏɹɶɻʎ͕ʋʄʀʆɽʉɿ͕ʋʐʌʀʅɲʖʉɿʋʄʀʆɽʉɿ͕
ʋʄɲʃʀɷɿɲ͕ʗɸʐɷʉʋʉʌʍɸʄɳʆɻɼʋʉʌʍɸʄɳʆɻ͕ʅɸ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲɳʆʘʏʘʆϳϱʏʊʆʘʆʏɻʆ
ɻʅɹʌɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʋʉʄʏʉʑɲʋʊʇʐʄɸʀɲɼɳʄʄɲɿʆʙɷɻʐʄɿʃɳ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʖɲʌʏɿʉʑɼʖɲʌʏʉʆɿʉʑʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑ
ɷʐʆɲʅɿʃʉʑɳʆʘʏʘʆϮϬʏʊʆʘʆʏɻʆɻʅɹʌɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ


ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ




ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ


Ʌɲʌɲɶʘɶɼʉʌʐʃʏʉɴɳʅɴɲʃɲɼʋɸʏʌʉɴɳʅɴɲʃɲʅɸʖʌɼʍɻ

ɶʐɲʄɿʉʑ͕ʋɸʏʌʙʅɲʏʉʎɼʍʃʘʌʀɲʎʅɸʏɻʃʏɿʃɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲɳʆʘʏʘʆϮϬʏʊʆʘʆʏɻʆ

ɻʅɹʌɲ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ
ɂɼʌɲʆʍɻ ɼ ʋʑʌʘʍɻ ɲʍɴɸʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɶʑʗʉʐ ɼ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼɶʐʗʉʍɲʆʀɷʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆɶʑʗʉʐ͕ 
ʊʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅʉʆɳɷɸʎ ʃɲʑʍɻʎ ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃɼ

ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɳʆʘʏʘʆϮϬDt
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ



Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲɿɽɳʄɻʎʊʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿɻ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ
ɲʋɲʆɽʌɳʃʘʍɻʉʌɶɲʆɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆʊʋʘʎɸʄɲʀʘʆ͕
ʋɿʍʍʙʆ͕ʐʋʉʄɸɿʅʅɳʏʘʆɲʋʊʍʏɲʇɻʎʃɲɿ

ʋʐʌʊʄʐʍɻʎ͕ʊʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅʉʆɳɷɸʎʃɲʑʍɻʎʅɸ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɳʆʘʏʘʆϮϬ 
Dt

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʆɿʏʌɿʃʉʑʉʇɹʉʎ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲʃɲɿʐʋʉʇɸʀɷɿʉ
ʏʉʐɲɺʙʏʉʐ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲʋɿɷɿʃʉʑʉʇɹʉʐʎ


ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲʃɲɿʐʋʉʇɸʀɷɿʉ
ʏʉʐɲɺʙʏʉʐ
ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲʃɲɿʐʋʉʇɸʀɷɿʉ

Τεύχος Β’ 3763/26.10.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼɶʄʐʉʇɲʄɿʃʉʑʃɲɿɶʄʐʉʇʐʄɿʃʉʑʉʇɹʉʎ

ʏʉʐɲɺʙʏʉʐ



ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲʅʅʘʆʀɲʎ



Ʌɲʌɲɶʘɶɼʖʑɷɻʆʉʌɶɲʆɿʃʙʆʖɻʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ʋʐʌʊʄʐʍɻ͕ɲʆɲʅʊʌʔʘʍɻ͕ʅɸʌɿʃɼɼʋʄɼʌɻʉʇɸʀɷʘʍɻɼ
ʅɸʋɲʌʊʅʉɿɸʎɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ͕ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑɷʐʆɲʅɿʃʉʑ
ɳʆʘʏʘʆϭϬϬʏʊʆʘʆʏɻʆɻʅɹʌɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʐɷʌʉɶʊʆʉʐ;ȸϮͿʃɲɿɲɸʌʀʉʐʍʑʆɽɸʍɻʎʅɸ
ɲʆɲʅʊʌʔʘʍɻɼʅɸʌɿʃɼʉʇɸʀɷʘʍɻʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑ
ɷʐʆɲʅɿʃʉʑɳʆʘʏʘʆϮϱʏʊʆʘʆʏɻʆɻʅɹʌɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲʆɽʌɲʃɿʃʉʑʆɲʏʌʀʉʐ;EĂϮKϯͿʃɲɿ
ɷɿʏɲʆɽʌɲʃɿʃʉʑʆɲʏʌʀʉʐ;EĂ,KϯͿ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

ȴɹʍʅɸʐʍɻɲɸʌʀʘʆɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐɲʋʊɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʋʉʐʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʉɷɻɶʀɲɶɿɲʏʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎʍɸ
ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʐʆɳʅɸɿʏɻʎ
ʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϵͬϯϭͬȵȾ
ɀɸʏɲʔʉʌɳɲɸʌʀʘʆɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐʅɸɲɶʘɶʉʑʎɶɿɲ
ɶɸʘʄʉɶɿʃɼɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʍɸɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʐʆɳʅɸɿʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϵͬϯϭͬȵȾ
ȳɸʘʄʉɶɿʃɼɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻɲɸʌʀʘʆɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐʍɸ
ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɷʐʆɳʅɸɿʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ
ϮϬϬϵͬϯϭͬȵȾ
Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎɀɸʏɲʔʉʌɹʎ







ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ


ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ

Ʌʏɼʍɸɿʎɲʋʊɼʋʌʉʎɲɸʌʉɷʌʊʅɿɲɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆɲʍʏʉ

ɹɷɲʔʉʎʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎʊʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿɻʍʐʆɽɼʃɻ
ɇʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʐʏɼɷɸʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗
ɲͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʏɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳ͕ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʋʀʍɻʅɻʎɲʋʉʍʏʉʄɼʎ͕
ɴɲʍɿʄɸʑʉʆʏʉʎʅʉʆɳʌʖɻʃɲɿʏʉʐʍʏɸʆʉʑʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʉʑ
ʃʑʃʄʉʐʏʉʐ͕ɲʌʖɻɶʙʆʃʌɲʏʙʆ͕ɲʌʖɻɶʙʆʃʐɴɸʌʆɼʍɸʘʆ
ʃɲɿʐʋʉʐʌɶʙʆʖʘʌʙʆʋʉʐɷɸʆɸʀʆɲɿʃʌɳʏɻʅɹʄɻ͕
ɸʔʊʍʉʆɻɸʆʄʊɶʘʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿʅɸʏʉ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʉɷɻʄʘʏɿʃʊʍʏʉʍʖɹɷɿʉʋʏɼʍɻʎ
ɴͿʉɿʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿʅɸ
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʊɲɸʌʉʍʃɳʔʉʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʏɸʄʘʆɸɿɲʃɹʎ
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ʃɲɿɲʍʏʐʆʉʅɿʃɹʎʋʏɼʍɸɿʎ
ɶͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆɹʌɸʐʆɲʃɲɿɷɿɳʍʘʍɻ͕ʉɿ
ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɹʎʋʏɼʍɸɿʎ͕ʉɿɲʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃɹʎʋʏɼʍɸɿʎʃɲɿ
ʉɿʋʏɼʍɸɿʎʏʘʆɿɲʏʌɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎ
ʋʉʐɹʖʉʐʆɸɶʃʌɿɽɸʀɲʋʊʏɻʆɸʆɷɸɷɸɿɶʅɹʆɻɲʌʅʊɷɿɲ
ɲʌʖɼ
ɷͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʙʎɴɳʍɸɿ
ʃɲʆʊʆʘʆʋʏɼʍɻʎɸʇʊʗɸʘʎ͕ʊʋʘʎɲʐʏʉʀʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲϮʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʏʉʐɇɿʃɳɶʉʐ
ɸͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐʏɸʌʅɲʏʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɲɸʌʉɷʌʊʅɿʉɲʋʊ
ʏʉʉʋʉʀʉɲʋʉɶɸɿʙɽɻʃɸʏʉɲɸʌʉʍʃɳʔʉʎʃɲɿʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɸʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ
ɸʆɷɿɳʅɸʍɻʋʌʉʍɶɸʀʘʍɻ
ʍʏͿʉɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʋʏʐʖʀʉʐɼʏɻ
ɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎɽɲʄɳʅʉʐɷɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ͕
ʊʏɲʆɲʐʏʊʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿʅɸʃɲʏɳʄʄɻʄɻʍɻʅɸʀʘʍɻʍʏʉ
ʍʖɹɷɿʉʋʏɼʍɻʎ͕ʐʋʊʏʉʆʊʌʉʊʏɿʉɿʋʏɼʍɸɿʎɲʐʏɹʎɷɸʆ
ʖʌɻʍɿʅɸʑʉʐʆɶɿɲʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳɸʋɿɴɲʏʙʆɼͬʃɲɿ
ʔʉʌʏʀʉʐ͕ʉʑʏɸɶɿɲʏʉʆɸʆʏʉʋɿʍʅʊɽɹʍɻʎɼʏɻ
ɷɿɲʋɸʌɲʀʘʍɻɲɸʌʉʍʃɳʔʉʐʎ
ɺͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼɹʌɸʐʆɲɼɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉ͕ʏɻɷʉʃɿʅɼɼʏɻʆ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆɼɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͕ɸʀʏɸ
ɲɸʌʉʅɸʏɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐɸʀʏɸɸʋʀɶɸɿʉʐ
ɻͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿʅɸɲɸʌʉʍʃɳʔʉʎʅɸ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻʅɹɶɿʍʏɻʅɳɺɲɲʋʉɶɸʀʘʍɻʎʃɳʏʘʏʘʆϱ
ϳϬϬŬŐ
ɽͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋɲʌʉʖɼʎɷɻʅʊʍɿʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵɃȾͿɲʌɿɽ͘ϮϰϬϴͬϵϮɶɿɲʏɲ
ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɸʆʏʊʎʏʘʆɸʇʊʖʘʎɲʋʊʃɸʆʏʌʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʃɲʏɳʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϮϵϵʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϮ͕ʏɻʎ
ʍʐʆɽɼʃɻʎɼɶɿɲɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʊʋʉʐɻʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɿʎϯϬ͘ϬϬϬɽɹʍɸɿʎ
ɸʏɻʍʀʘʎʃɲɿ
ɿͿʉɿʋʏɼʍɸɿʎʉɿʉʋʉʀɸʎ͕ɸɳʆɷɸʆʐʋɼʌʖɸɻʋɲʌʉʑʍɲ
ɷɿɳʏɲʇɻ͕ɽɲɸʆɹʋɿʋʏɲʆʍʏʉʋɸɷʀʉʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɲʐʏɼʎ͕ʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊʔʉʌɹɲɸʅʋʉʌɿʃɼʎ
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ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ͗
ͶʄɿɶʊʏɸʌɸʎɲʋʊϮϰϯʋʏɼʍɸɿʎɲʆɳʋɸʌʀʉɷʉɶɿɲʏʌɸɿʎ
ʍʐʆɸʖʊʅɸʆɸʎʏɸʏʌɳʅɻʆɸʎʋɸʌɿʊɷʉʐʎ͕ɼ
Ͷʋʏɼʍɸɿʎʅɸʍʐʆʉʄɿʃɹʎɸʏɼʍɿɸʎɸʃʋʉʅʋɹʎʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ
ɲʋʊϭϬ͘ϬϬϬʏʊʆʉʐʎɸʏɻʍʀʘʎ͘
Ƀɿʋʏɼʍɸɿʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʏɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳ͕ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʋʀʍɻʅɻʎɲʋʉʍʏʉʄɼʎ͕
ɴɲʍɿʄɸʑʉʆʏʉʎʅʉʆɳʌʖɻʃɲɿʏʉʐʍʏɸʆʉʑʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʉʑ
ʃʑʃʄʉʐʏʉʐͬʏɻʎ͕ɲʌʖɻɶʙʆʃʌɲʏʙʆ͕ɲʌʖɻɶʙʆ
ʃʐɴɸʌʆɼʍɸʘʆʃɲɿʐʋʉʐʌɶʙʆ͕ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎɷɸʆ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɴɳʍɸɿʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ
ɷɿɳʏɲʇɻʎ͘
ȰʋʊʏɻʆϭɻȻɲʆʉʐɲʌʀʉʐϮϬϭϯɹʘʎʏɿʎϯϭȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ
ϮϬϮϬʉɿʋʏɼʍɸɿʎʉɿʉʋʉʀɸʎ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʉʐʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ʍɻʅɸʀʉʐ͕ɽɲɸʆɹʋɿʋʏɲʆʍɸɲʐʏɼʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʃɲɿ
ʉɿʉʋʉʀɸʎɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊʅɻɸʅʋʉʌɿʃʊʔʉʌɹɲ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ
ʋʏɼʍɸɿʎʅɸʍʐʆʉʄɿʃɹʎɸʏɼʍɿɸʎɸʃʋʉʅʋɹʎʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ
ɲʋʊϭ͘ϬϬϬʏʊʆʉʐʎɸʏɻʍʀʘʎ͘





ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ȰȵɆȻȰȺȵɆɀɃȾȸɅȻɃɉɅɃɉȰɁȰɌȵɆɃɁɈȰȻɇɈɃȰɆȺɆɃϯɶ

ȴɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ;KϮͿ
ɀɸɽɳʆɿʉ;,ϰͿ
ɉʋʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɲɺʙʏʉʐ;ɁϮKͿ
ɉɷʌʉʔɽʉʌɳʆɽʌɲʃɸʎ;,&ƐͿ
ɉʋɸʌʔɽʉʌɳʆɽʌɲʃɸʎ;W&ƐͿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ

ȾɆȻɈȸɆȻȰȳȻȰɈɃɁȵȿȵȳɍɃȾȰȻɈȸɁȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɅɃɉȰɁȰɌȵɆȵɈȰȻɇɈɃȰɆȺɆɃϮϮ

ɀȵɆɃɇȰͶȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆɲʋʊʍʏɲɽɸʌɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȳɸʆɿʃɹʎɲʌʖɹʎ
ϭ͘ɃɿɸʃʋʉʅʋɹʎɲʋʊʃɳɽɸɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲȻʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ
ʍɸɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ͘
Ϯ͘ ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʇɹʏɲʍɻ ʏɻʎ͕ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϭ
ɸʃɽɹʍɸʘʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɹʏʉʐʎ͘
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɻ ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲ͕ ɻ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ͕ ʃɲɿ ɻ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʅɸ ʏɿʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͗
ɲͿ ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀ
ɴͿɻɸʋɿʄʉɶɼʃɲɿɻʖʌɼʍɻʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆɸʃʋʉʅʋɼʎ
ɶͿʉɿʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆɸʃʋʉʅʋʙʆʃɲɿ
ɷͿ ɸʔʊʍʉʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ͕ ɻ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ
ʅɸɽʊɷʘʆʅɹʏʌɻʍɻʎ͘
ϯ͘ Ƀɿ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʋɿʃʐʌʙʆʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉʆ ɸʔʊʍʉʆ ɹɶʃʐʌɲ
ɲʇɿʊʋɿʍʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʅɸ
ʐʗɻʄʊ ɴɲɽʅʊ ɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲʎ͘ ɉʗɻʄʊʎ ɴɲɽʅʊʎ ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲʎ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ʊʏɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋʉɷɸʀʇɸɿʊʏɿ͗
ɲͿʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲɸʀʆɲɿɲʋɲʄʄɲɶʅɹʆɲɲʍʐʆɸʋɸɿʙʆ
ɴͿ ɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɹʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɿʍʖʑʉʆʏɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ
ʋʌʊʏʐʋɲʃɲɿ
ɶͿʏɲʍʖɸʏɿʃɳɲʌʖɸʀɲʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʀʆɲɿʋʄɼʌɻʃɲɿʍʐʆɸʋɼ͘
ϰ͘ Ƀ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍɸ ʃɳɽɸ ʖʙʌʉ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻʎʏɻʎɲʃʌʀɴɸɿɲʎ͘
ϱ͘ Ƀ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐ ɸɳʆ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʀʆɲɿ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻʍʏʉʃʉɿʆʉʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐ;D^Ϳ
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ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ
ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼȰʆɳʄʐʍɻ
ϲ͘ ȸ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻ ʏɻʎ ɲʃʌʀɴɸɿɲʎ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘ Ȱʐʏʊ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ʊʏɿ ʉ
ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʋʉʋʏɸʀɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ
ʏʉʐʎɶɿɲʏɿʎɸʃʋʉʅʋɹʎ͘
Ȱʆɳʄʐʍɻɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ
ϳ͘ȸɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻʏɻʎɲʃʌʀɴɸɿɲʎʏʘʆʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ɸʔʊʍʉʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕
ʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿʍʏʉʆʖʙʌʉʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘Ƀɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃʉʑʎɸʄɹɶʖʉʐʎɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎʏʘʆɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͘
Ȱʆɳʄʐʍɻʃɿʆɷʑʆʘʆ
ϴ͘ Ƀ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʋɻɶɹʎ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɳɽɸ ʋɻɶɼʎ ʋʉʐ ʍʐʆʏɸʄɸʀ ʍʏɿʎ ʍʐʆʉʄɿʃɹʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘
ϵ͘Ȳɳʍɸɿʏɻʎɲʆɲʄʑʍɸʘʎɲʐʏɼʎ͕ʉɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎɸʆʏʉʋʀɺɸɿɸʋɲʃʌɿɴʙʎʏɿʎʋɻɶɹʎʅɸʐʗɻʄʊ
ʃʀʆɷʐʆʉʍʔɳʄʅɲʏʉʎʃɲɿɳʄʄɸʎʋʏʐʖɹʎʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃɲɿʐʋʉɴʉʄɼʎ
ɹʃɽɸʍɻʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋɿɽɲʆʊʆ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍʉʐʆ ʍɸ ʍʔɳʄʅɲʏɲ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ
ʍʐʆʉʄɿʃʙʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ͘ ɇʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɻ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆɸʃʋʉʅʋɼʎʃɲɿʉɿʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉɿɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʏʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ɲʋʊ ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ ʋɻɶɹʎ ɸʃʋʉʅʋʙʆ͘ Ȼɷɿɲʀʏɸʌɻ ʋʌʉʍʉʖɼ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷʀɷɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɻɶɹʎ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʐʗɻʄʊ ʃʀʆɷʐʆʉ ʍʔɳʄʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎʋʏʐʖɹʎʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ͘
ϭϬ͘Ƀɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʊʄɸʎʏɿʎʅɸɽʊɷʉʐʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐʋʉʐ
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿʉʔʉʌɹɲʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɶɿɲʆɲɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏʉʆɴɲɽʅʊɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲʎ͘
ȶʃɽɸʍɻ
ϭϭ͘ Ƀ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ʍʐʆʏɳʍʍɸɿ ɹʃɽɸʍɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ͕ ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ɸɳʆ ɻ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϭ ɹʃɽɸʍɻ ɸʀʆɲɿ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ͘ ɇʏɻʆ ɹʃɽɸʍɻ
ɲʐʏɼ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏɸʄɸʍɽɸʀʍɲ ɸʌɶɲʍʀɲ͘ ȴɼʄʘʍɻ
ʊʏɿɻɴɳʍɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϭɹʃɽɸʍɻɸʀʆɲɿɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸʏɲɿɸɳʆ͕ʃɲʏɳʏɻ
ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼ͕ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʉʐʍɿʙɷɸɿʎ ɲʆɲʃʌʀɴɸɿɸʎ ʍʏɿʎ ɷɻʄʉʑʅɸʆɸʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɹʎɸʃʋʉʅʋɹʎ͘
ȵʄɳʖɿʍʏɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎɸʋɳʌʃɸɿɲʎʏʉʐɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼ
ϭϮ͘ Ƀ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ͕ ʆɲ
ɸʃʏɸʄɸʀʏʉɹʌɶʉʏʉʐʅɸʉʌɽʊʃɲɿɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃʊɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʏʌʊʋʉʃɲɿʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿʍɸ
ɴɳɽʉʎ͗
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ɲͿ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʋʌʊʏʐʋɲ ʃɲɿ
ʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎɶʌɲʅʅɹʎʋʉʐɹʖʉʐʆɽɸʍʋɿʍʏɸʀɲʋʊʏɻʆȵʋɿʏʌʉʋɼɴɳʍɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϭ
ɴͿʏɿʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎ͕ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎʃɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎɸʄɸɶʖʊʅɸʆɸʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿ
ɶͿ ʏɻʆ ʋɻɶɼ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʃɳɽɸ ʋɻɶɼ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʍʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ͕ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ͕ʏɻʅɹʏʌɻʍɻ͕ ʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʃɲɿ
ʏɻʆɲʆɲʔʉʌɳʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ͘
ɀȵɆɃɇȲͶȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆɲʋʊɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ϭϯ͘ Ƀɿ ɶɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʃɲɿ ɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʏʘʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ɲʋʊ ʋʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ ;Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɹʎͿ͘
ȳɿɲʏʉʆʍʃʉʋʊɲʐʏʊ͗
ɲͿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϯ͕ ɻ ʅʆɸʀɲ ͨʔʉʌɹɲʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎͩ ʆʉɸʀʏɲɿ ʘʎ ʅʆɸʀɲ ͨʔʉʌɹɲʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆͩʃɲɿ͕ʍʏʉʍʏʉɿʖɸʀʉɶͿʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ͕ɻʅʆɸʀɲ
ͨɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͩʆʉɸʀʏɲɿʘʎʅʆɸʀɲͨɲɸʌʉʍʃɳʔʉʎ ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʘʆɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐʃɲʄʑʋʏɸɿɻɹʃɽɸʍɻͩ͘
ɴͿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϱ͕ ɻ ʅʆɸʀɲ ͨɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͩ ʆʉɸʀʏɲɿ ʘʎ ʅʆɸʀɲ ͨʉ ʔʉʌɹɲʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆͩ
ɶͿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϲ͕ ɻ ʅʆɸʀɲ ͨɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʍʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͩʆʉɸʀʏɲɿʘʎʅʆɸʀɲͨɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐʃɲʄʑʋʏɸɿɻɹʃɽɸʍɻ
ʃɲɿɲʍʃɸʀʉʔʉʌɹɲʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆͩ͘
ɷͿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϳ͕ɻʅʆɸʀɲͨʍʏʉʆʖʙʌʉʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͩʆʉɸʀʏɲɿʘʎʅʆɸʀɲͨʍʏʉʐʎ
ʖʙʌʉʐʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʉʔʉʌɹɲʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐʃɲʄʑʋʏɸɿɻɹʃɽɸʍɻͩ
ɸͿʍʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎϴʃɲɿϵ͕ɻʅʆɸʀɲͨʏɿʎʋɻɶɹʎɸʃʋʉʅʋʙʆʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͩʆʉɸʀʏɲɿ
ʘʎ ʅʆɸʀɲ ͨɲɸʌʉʍʃɳʔʉʎ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆͩʃɲɿ
ʍʏͿ ʍʏɿʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ϭϬ ʃɲɿ ϭϮ͕ ɻ ʅʆɸʀɲ ͨʔʉʌɹɲʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎͩ ʆʉɸʀʏɲɿ ʘʎ ʅʆɸʀɲ
ͨʔʉʌɹɲʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆͩ͘
Ʌʌʊʍɽɸʏɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ʏʘʆ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ϭϰ͘Ƀɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎɸʇɲʃʌɿɴʙʆɸɿɿɷʀʘʎʊʏɿ͗
ɲͿ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ʊʄɸʎ ʉɿ ʋʏɼʍɸɿʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ʃɲɽɼʃʉʆʏʉʎ͕ ʉ
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ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɷɸɷʉʅɹʆɲɶɿɲʏɲɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɿɳʄʄɲɷɸɷʉʅɹʆɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʏɻʆ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɼ
ʃʀʆɻʍɻ
ʏʉʐ
ʔʉʌɹɲ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ƵƌŽĐŽŶƚƌŽů ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɺɻʏɼʍɸɿ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʔʉʌɹɲʎ
ɴͿ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɶɸʆɿʃɼ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲʏɻ ʍʘʌɸʐʅɹʆɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɼ ʏʉʆ ʃɲʏ͛ ɳʄʄʉ ʏʌʊʋʉ ɸʔʉɷɿɲʍʅʊ ʅɸ
ʃɲʑʍɿʅɲʏʉʐɲɸʌʉʍʃɳʔʉʐʎʋʉʐɸʃʏɸʄɸʀʏɻʆɲɸʌʉʋʉʌɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͘
Ʌʌʊʍɽɸʏɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʏʘʆ ʏʉʆʉʖɿʄɿʉʅɸʏʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏʘʆɳʌɽʌʘʆϭϬʃɲɿϭϭ
ϭϱ͘ Ƀɿ ɶɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʃɲɿ ɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ɶɿɲ ʏʉʆ
ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϭ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ
ʃɲʏ͛ ɲʆɲʄʉɶʀɲ͕ ʊʋʉʐ ɲʌʅʊɺɸɿ͕ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʏʘʆ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆ
ʏʉʆʉʖɿʄɿʉʅɸʏʌɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘
ϭϲ͘ Ƀ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎ ɸʇɲʃʌɿɴʙʆɸɿ ɿɷʀʘʎ ʊʏɿ ʍʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ ϭϬ ʃɲɿ ϭϭ͕ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ʅʊʆʉʆ ʉɿ ʋʏɼʍɸɿʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ʋʌɳɶʅɲʏɿ ɸʃʏɸʄɹʍʏɻʃɲʆ ʃɲɿ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ ;Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎͿ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʉ ʔʉʌɹɲʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ͘ȳɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɲʐʏʉʑʏʉʐʃɲɽɼʃʉʆʏʉʎ͕ʉɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ
ɷɸɷʉʅɹʆɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲɸʌʉʋʉʌɿʃɼʃʀʆɻʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ƵƌŽĐŽŶƚƌŽů ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɺɻʏɼʍɸɿ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʔʉʌɹɲʎ͘ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ʉɸʋɲʄɻɽɸʐʏɼʎɸʇɲʃʌɿɴʙʆɸɿʊʏɿʏʉʘʔɹʄɿʅʉʔʉʌʏʀʉʋʉʐɷɻʄʙʆɸɿʉ
ʔʉʌɹɲʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɲʌʖɸʀʉʐ ʘʔɹʄɿʅʉʐ ʔʉʌʏʀʉʐ ʋʉʐ
ʏɻʌɸʀʉʔʉʌɹɲʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɶɿɲʄʊɶʉʐʎɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͘


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

45130

Τεύχος Β’ 3763/26.10.2017

Άρθρο 33
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις με αριθμ. Η.Π.
54409/2632/2004 (ΦΕΚ Β΄1931), με αριθμ. Η.Π. 9267/468/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286), με αριθμ. Η.Π. 57495/2959/Ε103/2010
(ΦΕΚ Β΄ 2030) και με αριθμ. Η.Π. 26910/852/Ε103/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1021), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Υποδομών
και Μεταφορών

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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