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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 36028/1604/2006 (ΦΕΚ 1216 Α’) ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΚΔΕ 2005-2007.

Με την ΚΥΑ 36028/1604/1-9-2006 (ΦΕΚ 1216Β’) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής
∆ικαιωμάτων εκπομπών (ΕΣΚ∆Ε) 2005-2007 το οποίο μεταξύ άλλων καθορίζει ποιες
εγκαταστάσεις και με ποιους όρους εντάσσονται στην κατηγορία των νεοεισερχομένων την
περίοδο από 1-1-2005 έως 31-12-2007. Οι παρακάτω οδηγίες διευκρινίζουν θέματα που
υιοθετήθηκαν με την ΚΥΑ και αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσβασης
εγκαταστάσεων στις αποθήκες Νεοεισερχομένων.

1. Εισαγωγή
Το ΕΣΚ∆Ε 2005-2007 προβλέπει τη διάκριση της αποθήκης νεοεισερχομένων σε δύο
επιμέρους αποθήκες, την Αποθήκη των Γνωστών Νεοεισερχομένων (known new entrants
reserve) και την Αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχομένων (unknown new entrants reserve).
Η Αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχομένων, που αποτελεί το 3,7% των συνολικών δικαιωμάτων
(8.170.598 t CO2 για το σύνολο της τριετίας) περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις με
ορισμένη ποσότητα δικαιωμάτων για κάθε έτος της τριετίας 2005-2007.
Η Αποθήκη των Λοιπών Νεοεισερχομένων περιλαμβάνει έναν συνολικό αριθμό δικαιωμάτων
που έχει αφαιρεθεί από τα δικαιώματα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Το συνολικό ποσό
της Αποθήκης Λοιπών Νεοεισερχομένων ανέρχεται σε 1.542.700 t CO2 για το σύνολο της
τριετίας 2005-2007.
Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίστηκε το μέγεθος κάθε αποθήκης περιγράφεται στην
παράγραφο 4.2.2. του παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006.
Τα δικαιώματα των αποθηκών διανέμονται δωρεάν στις νεοεισερχόμενες εγκαταστάσεις.

2. Πρόσβαση στις αποθήκες
2α. Γνωστοί Νεοεισερχόμενοι

Κάθε εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στην αποθήκη των Γνωστών Νεοεισερχομένων έχει
δικαίωμα πρόσβασης μόνο στην αποθήκη αυτή και στην ποσότητα δικαιωμάτων που έχει ήδη
υπολογιστεί για αυτήν.

2β. Λοιποί νεοεισερχόμενοι

Κάθε νεοεισερχόμενος που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Γνωστών
Νεοεισερχομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο στην αποθήκη των Λοιπών
Νεοεισερχόμενων.
Η κατανομή των δικαιωμάτων στους Λοιπούς Νεοεισερχόμενους γίνεται με σειρά
προτεραιότητας. Στην περίπτωση που η ποσότητα δικαιωμάτων της αποθήκης των Λοιπών
Νεοεισερχομένων σε κάποια χρονική στιγμή δεν επαρκεί για να καλύψει την αίτηση του
νεοεισερχόμενου, τότε ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να αναζητήσει τα δικαιώματα που
χρειάζεται στην ελεύθερη αγορά.
Προκειμένου μία εγκατάσταση να χαρακτηριστεί νεοεισερχόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις
της ΚΥΑ 36028/1604/2006 και επομένως να δικαιούται δικαιώματα από την αποθήκη Λοιπών
Νεοεισερχομένων, θα πρέπει να ασκεί κάποια από τις δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι
της υπ.αριθ.54409/2632/2004 ΚΥΑ και είτε να είναι υφιστάμενη εγκατάσταση και να μην είχε
εντοπισθεί μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2004 ή να επεκτάθηκε στο διάστημα 1-1-2005 έως 3112-2007, είτε να είναι νέα εγκατάσταση που ξεκίνησε τη λειτουργία της στο διάστημα 1-12005 έως 31-12-2007.
Αναλυτικότερα, η εγκατάσταση θα πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις
(βάσει του Παραρτήματος της ΚΥΑ36028/1604/2006, παράγραφος 4.2.1.):
1. Υφιστάμενη εγκατάσταση (που λειτουργούσε κατά την ημερομηνία κοινοποίησης του
ΕΣΚ∆Ε στην Ε. Επιτροπή) αλλά δεν είχε εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή και κατά
συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκαταστάσεων του ΕΣΚ∆Ε
2. Εγκατάσταση που ξεκινά ή επεκτείνει μια από τις δραστηριότητες του Παραρτήματος
Ι της 54409/2632/2004 ΚΥΑ μετά την 31η ∆εκεμβρίου 2004:
I.
νέα εγκατάσταση της οποίας η ημερομηνία χορήγησης της άδειας
λειτουργίας ή η έναρξη λειτουργίας βάσει της Απόφασης του Υπ.
Ανάπτυξης (Παραγ. 4.2.3 εδάφιο 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ
36028/1604/2006 ) είναι μεταγενέστερη της 31-12-04,
εγκατάσταση που δεν συμπεριλαμβάνεται στον
II.
υφιστάμενη
κατάλογο των εγκαταστάσεων του ΕΣΚ∆Ε αλλά λόγω αλλαγής της
φύσης της δραστηριότητάς της ή νόμιμης επέκτασης της εμπίπτει
πλέον στο πεδίο εφαρμογής της 54409/2632/2004 ΚΥΑ με βάση
το Παράρτημα Ι αυτής.
III.
εγκατάσταση που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των
εγκαταστάσεων του ΕΣΚ∆Ε και επεκτείνεται νόμιμα με τρόπο
τέτοιον ώστε η νέα συνολική της δυναμικότητα (ή η ονομαστική
θερμική ισχύς της, εφόσον η επέκταση αφορά ή επηρεάζει τις
δραστηριότητες καύσης της εγκατάστασης) να ξεπερνά την
αντίστοιχη προ της επέκτασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:
 Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να διαθέτουν:
1) Άδεια λειτουργίας
2) Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, άδεια παραγωγής
της εγκατάστασης συνοδευόμενη από:
α) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το αρ. 5Β 3.α της
ΚΥΑ 54409/2632/2004 και
β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 4.2.3 του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006 (ΕΣΚ∆Ε 2005-2007) για την
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.
Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης νοείται η ημερομηνία
έκδοσης της άδειας λειτουργίας και στις περιπτώσεις που αυτή δεν έχει εκδοθεί,
νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
της περίπτωσης 2β ανωτέρω.
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Για τις λοιπές εγκαταστάσεις, προκειμένου μία επέκταση να υπαχθεί στην περίπτωση
ΙΙΙ, θα πρέπει να ορίζεται και να πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’)), δηλ. να προσκομίζεται «άδεια εγκατάστασης
για επέκταση» και «άδεια λειτουργίας για επέκταση», καθώς και να τεκμηριώνεται από
τις σχετικές άδειες (εγκατάστασης ή λειτουργίας) και τη σχετική απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, ότι η επέκταση αυτή οδηγεί σε αύξηση της δυναμικότητας
(οριζόμενη ως μέγιστη δυνατή παραγωγή) της δραστηριότητας βάσει της οποίας η
εγκατάσταση έχει συμπεριληφθεί στο ΕΣΚ∆Ε ή/και της ονομαστικής θερμικής ισχύος
της δραστηριότητας καύσης της εγκατάστασης καθώς και ο τρόπος που
πραγματοποιείται η αύξηση αυτή.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι,
στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να υπαχθούν περιπτώσεις αύξησης της παραγωγής
λόγω άλλων αιτιών, όπως αυξημένη ζήτηση του προϊόντος, αύξηση ωρών λειτουργίας
ή αριθμών βάρδιας ανά ημέρα, αλλαγή μηχανολογικού εξοπλισμού κ.ά. χωρίς να
πραγματοποιείται επέκταση κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου.
Η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού εγκατάστασης μπορεί να θεωρηθεί
νεοεισερχόμενο τμήμα της υπόψη εγκατάστασης μόνο εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός
είχε παραμείνει ανενεργός για τη χρονική περίοδο αναφοράς του ΕΣΚ∆Ε (2000-2003)
και είχε ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του.

3. Διαδικασία πρόσβασης στις αποθήκες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006, προκειμένου μια
εγκατάσταση να υπαχθεί στο κανονιστικό πλαίσιο για τους νεοεισερχόμενους θα πρέπει να
ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

3α. Αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχομένων

Για την έκδοση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Ε.Α.Θ.), υποβάλλει στο ΓΕ∆Ε
αίτηση1 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις του άρθρου
5.Β.3.α) της ΚΥΑ 54409/2632/2004. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση /ανανέωση της
άδειας λειτουργίας επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση.
Μετά την έκδοση της άδειας Ε.Α.Θ., η εγκατάσταση υποβάλλει στο ΓΕ∆Ε φάκελο που
περιλαμβάνει: αίτηση για πρόσβαση στην αποθήκη, την ισχύουσα άδεια Ε.Α.Θ, την άδεια
λειτουργίας ή την προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης της παραγράφου 4.2.3
εδάφιο 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006, καθώς και στοιχεία για τυχόν
αλλαγές που έχουν προκύψει μετά την κατάρτιση του Πίνακα των Γνωστών
Νεοεισερχομένων.

3β. Αποθήκη Λοιπών Νεοεισερχομένων

Η εγκατάσταση υποβάλλει στο ΓΕ∆Ε αίτηση2 για έκδοση ή ανανέωση της άδειας Ε.Α.Θ. με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.Β.3.α) της ΚΥΑ
54409/2632/2004. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση /ανανέωση /τροποποίηση της άδειας
λειτουργίας επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση.
Προκειμένου να τεκμηριωθεί η υπαγωγή της εγκατάστασης σε μια από τις περιπτώσεις
νεοεισερχομένων εγκαταστάσεων απαιτείται η υποβολή και της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, όπου θα αναγράφεται η δυναμικότητα της εγκατάστασης. Αν οι
περ/κοί
όροι που διαθέτει η εγκατάσταση δεν διαθέτουν την πληροφόρηση αυτή,
επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή.
Στην περίπτωση που η εγκατάσταση αιτείται την υπαγωγή της στο καθεστώς των
νεοεισερχομένων λόγω επέκτασης, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να προκύπτει σαφώς από
1
2

Έντυπο της αίτησης υπάρχει στην ηλεκτρονική Δ/νση www.minenv.gr
Έντυπο της αίτησης υπάρχει στην ηλεκτρονική Δ/νση www.minenv.gr
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την άδεια λειτουργίας η νόμιμη επέκτασή της. Επίσης εκτός των παραπάνω θα πρέπει
επιπλέον να υποβάλλει:
o την αμέσως προηγούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την
αντίστοιχη αναφορά στη δυναμικότητα,
o σχετικό έγγραφο από την αδειοδοτούσα κατά περίπτωση αρχή με το οποίο θα
πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επέκταση οδηγεί σε αύξηση της δυναμικότητας
(οριζόμενη ως μέγιστη δυνατή παραγωγή) της δραστηριότητας βάσει της οποίας η
εγκατάσταση έχει συμπεριληφθεί στο ΕΣΚ∆Ε ή/ και της ονομαστικής θερμικής ισχύος
της δραστηριότητας καύσης της εγκατάστασης καθώς και ο τρόπος που
πραγματοποιείται η αύξηση αυτή.
Τέλος, η εγκατάσταση οφείλει να προσκομίσει και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία
το Γ.Ε.∆.Ε. κρίνει απαραίτητα.
Η αίτηση εξετάζεται από το ΓΕ∆Ε και εφόσον κριθεί ότι η εγκατάσταση εξασφαλίζει τις
προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στην αποθήκη, εκδίδεται/ ανανεώνεται η άδεια Ε.Α.Θ. και
η εγκατάσταση ενημερώνεται για τη συνέχιση της διαδικασίας.
Το επόμενο στάδιο είναι η υποβολή από την εγκατάσταση προς το Γ.Ε.∆.Ε. φακέλου που
περιλαμβάνει : αίτηση για πρόσβαση στην αποθήκη, την ισχύουσα άδεια Ε.Α.Θ, την άδεια
λειτουργίας (σε περίπτωση που εκκρεμούσε) ή την προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης της παραγράφου 4.2.3 εδάφιο 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006,
καθώς και στοιχεία για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων (σχετικό έντυπο θα δημοσιευθεί
στην ηλεκτρονική δ/νση www.minenv.gr).

4. Υπολογισμός δικαιωμάτων
4α. Γνωστοί Νεοεισερχόμενοι

Η ποσότητα δικαιωμάτων που κατανέμεται σε κάθε Γνωστό Νεοεισερχόμενο δεν μπορεί να
ξεπεράσει αυτήν που αναφέρεται στον Πίνακα 4-1 του Παραρτήματος της ΚΥΑ
36028/1604/2006, και η οποία έχει υπολογιστεί με βάση μια συγκεκριμένη προγραμματισμένη
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νεοεισερχόμενου. Σε περίπτωση που η ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας αποδειχθεί μεταγενέστερη αυτής που εφαρμόστηκε στο ΕΣΚ∆Ε για τον
υπολογισμό των δικαιωμάτων του νεοεισερχόμενου, τότε τα δικαιώματα που θα λάβει από
την αποθήκη μειώνονται αναλογικά και η διαφορά μεταφέρεται στην αποθήκη των Λοιπών
Νεοεισερχομένων. Σε περίπτωση που η έναρξη λειτουργίας της νεοεισερχόμενης
εγκατάστασης λάβει χώρα νωρίτερα από αυτήν που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό των
δικαιωμάτων του νεοεισερχόμενου, ο Γνωστός Νεοεισερχόμενος δεν λαμβάνει επιπλέον
δικαιώματα.
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας καθορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας
ή η έναρξη της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης η οποία βεβαιώνεται από την
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης της παραγράφου 4.2.3 εδάφιο 2 του Παραρτήματος της
ΚΥΑ 36028/1604/2006.

4β. Λοιποί Νεοεισερχόμενοι

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας Ε.Α.Θ ή της
άδειας λειτουργίας εφόσον είναι μεταγενέστερη. Ο υπολογισμός βασίζεται στα στοιχεία που
έχουν ζητηθεί να κατατεθούν από την εγκατάσταση και τα οποία αξιολογούνται από την
αρμόδια αρχή. Οι βασικοί κανόνες υπολογισμού περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.2.2 του
Παραρτήματος της ΚΥΑ36028/1604/2006.
Στην περίπτωση της επέκτασης εγκατάστασης, η μεν άδεια εκπομπής ανανεώνεται και
καλύπτει όλη την εγκατάσταση (πρώην υφιστάμενη εγκατάσταση και επέκτασή της) αλλά στις
διατάξεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων σε νεοεισερχόμενο υπάγεται μόνο η επέκταση.

5. Καθορισμός σειράς προτεραιότητας
Όπως προαναφέρθηκε, η κατανομή των δικαιωμάτων στους Λοιπούς Νεοεισερχόμενους
γίνεται με σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση της αποθήκης. Στην περίπτωση που η
ποσότητα δικαιωμάτων της αποθήκης των Λοιπών Νεοεισερχομένων σε κάποια χρονική στιγμή
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δεν επαρκεί για να καλύψει την αίτηση του νεοεισερχόμενου, τότε ο νεοεισερχόμενος
υποχρεούται να αναζητήσει τα δικαιώματα που χρειάζεται στην ελεύθερη αγορά.
Για τον παραπάνω λόγο είναι σημαντικό να καθοριστεί σειρά προτεραιότητας για την αποθήκη
των λοιπών Νεοεισερχομένων.
Κάθε εγκατάσταση λαμβάνει προσωρινό αριθμό προτεραιότητας νεοεισερχομένου με τα
χαρακτηριστικά Π.ΝΕ.(αρ.) που καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης πλήρους αίτησης
(με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) για την έκδοση της άδειας E.A.Θ.. Σε περίπτωση που η
αίτηση κριθεί ελλιπής και η αρμόδια αρχή ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, ο Π.ΝΕ.
λαμβάνεται από την ημερομηνία κατάθεσης των συμπληρωματικών στοιχείων.
Η εξέταση των φακέλων και η έκδοση των αδειών ακολουθεί αυτή τη σειρά προτεραιότητας.
Εφόσον η εγκατάσταση κριθεί ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στην
αποθήκη, εκδίδεται η άδεια και η εγκατάσταση με την αποστολή της άδειας καλείται να
υποβάλλει τον φάκελο για την πρόσβαση στην αποθήκη.
Σειρά προτεραιότητας τηρείται και για τη πρόσβαση στην αποθήκη. Η προτεραιότητα
καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης στο ΓΕ∆Ε πλήρους φακέλου για τη πρόσβαση
στην αποθήκη , όπως περιγράφεται ανωτέρω (3β, τελευταία παράγραφος). Ο αριθμός
προτεραιότητας για την πρόσβαση στην αποθήκη χαρακτηρίζεται με ΝΕ (αρ.). Η εγκατάσταση
ενημερώνεται για τον αριθμό αυτό μαζί με τον υπολογισμό των δικαιωμάτων που της
αναλογούν.

6. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν νεοεισερχόμενες εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων για
τις οποίες υπεβλήθη αίτηση μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2006.
Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
(1) Γνωστές νεοεισερχόμενες εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν
άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας επέκτασης ή έναρξη λειτουργίας βάσει της
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης της παραγράφου 4.2.3 εδάφιο 2 του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006, το 2005 και επιπλέον έχει κατατεθεί
επαληθευμένη έκθεση ή οι εκπομπές από την επέκταση έχουν συμπεριληφθεί στην
επαληθευμένη έκθεση που υπέβαλε η εγκατάσταση για το 2005.
(2) Εγκαταστάσεις υφιστάμενες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ΕΣΚ∆Ε στην Ε.
Επιτροπή, μη εντοπισθείσες από το ΕΣΚ∆Ε
(3) Εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων με άδεια λειτουργίας/ άδεια λειτουργίας
επέκτασης ή έναρξη λειτουργίας βάσει της προαναφερόμενης Απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης από 1-1-2005 έως 1-9-2006.
(4) Εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων με άδεια λειτουργίας/ άδεια λειτουργίας
επέκτασης ή έναρξη λειτουργίας βάσει της προαναφερόμενης Απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης μεταγενέστερη της 1-9-2006.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις και για όσες εγκαταστάσεις υπέβαλαν αίτηση μέχρι την 31η
∆εκεμβρίου 2006, θα ακολουθηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:
Για την περίπτωση (1) τα δικαιώματα θα υπολογισθούν από την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας για την οποία ο φορέας εγκατάστασης προσκομίζει στο ΓΕ∆Ε επαρκή στοιχεία
τεκμηρίωσης . Απαιτείται επίσης βεβαίωση του επαληθευτή της έκθεσης του 2005 ότι από την
ημερομηνία αυτή προσμετρήθηκαν οι εκπομπές στην επαληθευμένη έκθεση που υπέβαλε ο
φορέας για το 2005. Σε περίπτωση μη επαρκούς αποδείξεως ενός εκ των δύο ανωτέρω, τα
δικαιώματα θα υπολογισθούν από την ημερομηνία της άδειας λειτουργίας ή προσωρινής
άδειας λειτουργίας ή της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας βάσει της απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης της παραγράφου 4.2.3 εδάφιο 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 36028/1604/2006.
∆ιευκρινίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας αφορά τη κανονική λειτουργία της εγκατάστασης (όχι
τη δοκιμαστική).
Για την περίπτωση (2) και (3), ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού των δικαιωμάτων
ορίζεται η 1-9-2006 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ), η οποία θα ορισθεί από την άδεια
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Ε.Α.Θ. και ως η ημερομηνία έναρξης της περιόδου παρακολούθησης και επαλήθευσης των
εκπομπών.
Για την περίπτωση (4) ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού των δικαιωμάτων ορίζεται η
ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας ή η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας βάσει της
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης της παραγράφου 4.2.3 εδάφιο 2 του Παραρτήματος της
ΚΥΑ 36028/1604/2006.

Ε.∆

Ο ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΓΕ∆Ε
Π.ΖΗΚΟ
Ε. ΠΟΛΙΤΗ
Α. ΚΩΤΙ∆ΟΥ
Α. ΚΑΡΑΒΑΝΑ

Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1. Εγκαταατάσεις Εθνικού Σχεδίου 2005-2007
2. ΥΠΕΧΩ∆Ε
∆/νση ΕΑΡΘ Τμήμα Βιομηχανίας
3. ΥΠΑΝ
Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Στεφάνου
Fax: 210 6969501
Γρ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας
Fax: 210 6969301
4. ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
- Χατζηγιαννάκης Κων/νος
ΥΠΑΝ/ ∆/νση Ηλεκτροπαραγωγής
Fax: 210 6969416
- Καπανταϊδάκης Γεώργιος
ΥΠΑΝ/ Γ.Γ.Βιομηχανίας/ ∆/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περ/ντος
Fax: 210 6969
- Βασιλείου Παναγούλα
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών/ ∆/νση ∆ιεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Fax: 210 3604825
- Σφήκα Παρασκευή
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών/ ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Περ/ντος
Fax: 210 3332810
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
4.1 ΑΤΤΙΚΗΣ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Ευαγγελιστρίας 2,10563 Αθήνα
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Ευαγγελιστρίας 2,10563 Αθήνα
4.2 ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
α) Γραφ.Γεν.Γραμματέα, Γ.Κακουλίδου 1 & Ν.Ζωϊδη 41, 69100 Κομοτηνή
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ, 3ο χλμ Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, 69100 Κομοτηνή
4.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσίδου 11, 54008 Θεσσαλονίκη
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Τ.Οικονομίδη 1, 54008 Θεσσαλονίκη
4.4 ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Πνευματικό Κέντρο Κοζάνης, 50100 Κοζάνη
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη
4.5 ΗΠΕΙΡΟΥ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Β.Ηπείρου 20, 45333 Ιωάννινα
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Στοά Ορφέα-Κτίριο Α, 45221 Ιωάννινα
4.6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Σωκράτους 111, 41110 Λάρισα
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Σωκράτους 111, 41110 Λάρισα
4.7 ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, ΝΕΟ Αθηνών Πατρών 28, 26441 Πάτρα
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., ΝΕΟ Αθηνών Πατρών 33, 26110 Πάτρα
4.8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα
4.9 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία
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β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Μάρκου Μπότσαρη 3, 35100 Λαμία
4.10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Τ.Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Πλ.Κολοκοτρώνη 30, 22100 Τρίπολη
4.11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Κουντουριώτη 77, 81100 Μυτιλήνη
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Ικτίνου 2, 81100 Μυτιλήνη
4.12 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη
4.13 ΚΡΗΤΗ
α) Γραφ. Γεν.Γραμματέα, Πλ.Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
β) ∆/νση ΠΕ.ΧΩ., Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Πόρος, 71307 Ηράκλειο
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