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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2030
29 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Η.Π. 57495/2959/Ε103
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ «Σύστη−
μα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμο−
κηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2003/87/ΕΚ ....... κλπ» (Β΄ 1931), όπως ισχύει, σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε
να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρί−
ου 2008 καθώς και με τις διατάξεις των παραγράφων
10 και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη
βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορί−
ας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της
Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992
«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.....
κλπ» (Α΄136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ.
1ζ) του Ν. 1338/83 «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 Τρά−
πεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α’ 70) και το άρθρο 65 του
Ν. 1892/1990 (Α’ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβα−
σης − Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές
μεταβολές» (Α’ 60).
3. 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).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28 και 29 του
Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
(Α’ 160), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του
Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 ..........κ.λ.π.»
(Α’ 91).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3889 /2010 «Χρηματοδότηση Πε−
ριβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).
7. Την Πράξη υπ’ αριθ. 5/27−2−2003 του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΠΥΣ) «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος
μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου
(2000−2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παρ. 3) του
Ν. 3017/2002 (Α΄117)» (Α’ 58).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2742/1999 «Χω−
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α’ 207) και του Π.Δ. 325/2000 «Συγκρότηση,
οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Περι−
βάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Α’ 266), που εκ−
δόθηκε με εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του ως
άνω άρθρου.
9. Την υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 Κοινή Υπουργική Από−
φαση «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερί−
ων 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), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ (Β’ 286).
10. Την υπ’ αριθ. 3354/91/8−2−2001 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός πλαισίου για την
αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων
πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα»
(Β΄149) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 5 αυτής, όπως το
άρθρο 3 τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 της υπ’ αριθ.
6735/415/2010 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 3354/91/8−2− 2001 (Β΄149) απόφασης του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης ............... κλπ» (Β΄1390).
11. Την οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να εντα−
χθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
εντός της Κοινότητας».
12. Τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 (άρθρο
10α) και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Απριλίου 2009 «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/
ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστή−
ματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμο−
κηπίου της Κοινότητας».
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου
2008 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με κοινούς
κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών
στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (EEL 293/3/2008).
14. Την Απόφαση 2009/450/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης
Ιουνίου 2009 «σχετικά με τη λεπτομερή ερμηνεία των
αεροπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 149/69/12−6−
09)
15. Την Απόφαση 2007/589/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2007 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί θεσπίσεως κατευθυντή−
ριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου..
..κλπ» (EEL 229/1/2007).
16. Την Απόφαση 2004/280/ΕΚ του Συμβουλίου της
11ης Φεβρουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην
Κοινότητα και εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο»
(EEL 49/1/19−2−2004).
17. Την Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου της
25πς Απριλίου 2002 «Για την έγκριση εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κιότο
στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλι−
ματικές μεταβολές ................κλπ» (EEL 130/1/15−5−2002).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α’ 221).
19. Την υπ’ αριθ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β’ 2234).
20. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α’56).
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
καθορισθεί και θα καλυφθεί είτε αμιγώς από εθνικούς
πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των πι−
στώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες
αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την Απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ’ αριθ.
54409/2632/2004 κοινή υπουργική απόφαση, που έχει
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του
Ν. 1650/1986 και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου
2003, όπως η εν λόγω απόφαση έχει τροποποιηθεί με
την υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ, με σκοπό τη συμμόρ−
φωση α) με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008, «για την τροποποίηση της οδηγίας
2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστη−

ριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας», που έχει
δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφη−
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 8/3/13−1−2009)
καθώς και β) με τις διατάξεις των παραγράφων 9,10,11,12
(άρθρο 10α) και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009 «για τροποποίηση της οδηγίας
2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου της Κοινότητας», που έχει δημοσιευθεί
στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 140/63/5−6−2009) και σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου (παραγρ.
1) του Ν. 3017/2002, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώ−
σεις των αεροπορικών μεταφορών στην αλλαγή του
κλίματος με την ένταξη των αεροπορικών μεταφορών
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και να προωθη−
θεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω
συνολική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
που προέρχονται από επικίνδυνες ανθρωπογενείς πα−
ρεμβάσεις στο κλιματικό σύστημα.
Άρθρο 2
Η υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ (Β΄1931), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ (Β’286),
τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ,
στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο που
έχει ως εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα 7Γ, 7Δ, 7Ε και 7ΣΤ,
που εισάγονται με την παράγραφο 13 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης, τα οποία εφαρμόζονται στις
εκπομπές από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται
στο Παράρτημα IB (Δραστηριότητες Ι) που εισάγεται
με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ. 2) της παρούσας
απόφασης».
2. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ,
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ, τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) η παράγραφος (β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «εκπομπές»: η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα
αερίων θερμοκηπίου από πηγές μιας εγκατάστασης ή
η απελευθέρωση από αεροσκάφος που εκτελεί δραστη−
ριότητα του Παραρτήματος IB (Δραστηριότητες II) που
εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ. 2) της
παρούσας απόφασης, των προσδιοριζόμενων σε σχέση
με τη δραστηριότητα αυτή αερίων»
β) στο τέλος της παραγράφου (γ) προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:
«Για την από 1−1−2013 ένταξη σταθερών εγκαταστάσε−
ων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερί−
ων θερμοκηπίου «αέρια θερμοκηπίου» νοούνται όλα τα
αέρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II του άρθρου
22 και άλλα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν
και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία»
γ) η παράγραφος (ι) «αρμόδια αρχή», αντικαθίσταται
ως εξής:
«i) «αρμόδια αρχή»: η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και ειδικότερα το αυτοτελές
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Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) της
Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θο−
ρύβου (ΕΑΡΘ), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρ−
θρο 4 της παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση αεροπορικών μεταφορών η ΥΠΑ του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε
συνεργασία με την αρμόδια αρχή ασκούν τις αρμοδι−
ότητες που προβλέπονται στα άρθρα 4Α έως 4Ζ, τα
οποία εισάγονται με την παράγραφο 6 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης.
Όπου στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004
ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ, αναφέρεται η ονο−
μασία «Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων» ή «ΥΠΕΧΩΔΕ», αντικαθίσταται με την
ονομασία «Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» ή «ΥΠΕΚΑ».
δ) μετά την παράγραφο (ιζ), προστίθενται οι ακό−
λουθες νέες παράγραφοι (ιη), (ιθ), (κ), (κα) και (κβ), που
έχουν ως εξής:
«ιη) «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»: το πρόσω−
πο που εκμεταλλεύεται ένα αεροσκάφος κατά το χρόνο
που αυτό εκτελεί δραστηριότητα του Παραρτήματος
IB (Δραστηριότητες II) που εισάγεται με το Παράρτημα
του άρθρου 3 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης, ή ο
ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εάν το πρόσωπο δεν είναι
γνωστό ή η ταυτότητα του δεν προσδιορίζεται από τον
ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.
ιθ) «φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών
μεταφορών»: φορέας εκμετάλλευσης ο οποίος παρέχει,
επ’ αμοιβή, στο κοινό προγραμματισμένες ή μη προ−
γραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου.
κ) «εντεταλμένο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος
που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του κοινοτικού
συστήματος ως προς έναν φορέα εκμετάλλευσης αε−
ροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 4 Β, το οποίο εισά−
γεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης.
κα) «αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκ−
πομπές»: οι εκπομπές από όλες τις πτήσεις από αερο−
δρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους και τις
πτήσεις που φθάνουν στο αεροδρόμιο αυτό από τρίτη
χώρα, οι οποίες οφείλονται στις αεροπορικές δραστη−
ριότητες του Παραρτήματος IB (Δραστηριότητες II) που
εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ. 2) της
παρούσας απόφασης.
κβ) «ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφο−
ρών»: ο αριθμητικός μέσος των ετήσιων εκπομπών κατά
τα ημερολογιακά έτη 2004, 2005 και 2006 από αερο−
σκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες
Παραρτήματος IB (Δραστηριότητες II) που εισάγεται
με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ. 2) της παρούσας
απόφασης.
3. Το άρθρο 4, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α τροποποι−
είται ως εξής:
«Η επιτροπή συγκροτείται από τρεις (3) εκπροσώπους
του Υ.Π.Ε.ΚΑ (ΓΕΔΕ, Γεν. Δ/νση Ενέργειας, Τμήμα Βιο−
μηχανιών Δ/νσης ΕΑΡΘ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γεν.
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δύο (2) εκπρο−
σώπους του Υπ. Οικονομικών και έναν (1) εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου
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Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην επιτροπή είναι
δυνατόν να συμμετέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι άλλων φορέων
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι επι−
στημονικών ιδρυμάτων ή οργανισμών, ή εξειδικευμένοι
επιστήμονες που μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο
της επιτροπής».
β) στην παράγραφο Α1,
αα) μεταξύ των εδαφίων α και β παρεμβάλλεται εδά−
φιο α1 που έχει ως εξής: «α1) προβαίνει στην τελική
επεξεργασία του Εθνικού Καταλόγου Κατανομής για
Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) σύμφωνα με το άρ−
θρο 6Α, που εισάγεται με την παράγραφο 9 του άρθρου
2 της παρούσας απόφασης».
ββ) στο εδάφιο γ, μετά την περίπτωση (iii), προστίθεται
η περίπτωση (iν) που έχει ως εξής:
«iv) την αποδοχή και την τελική έγκριση του ΕΚΚΣΕ
σύμφωνα με τα άρθρα 6Α και 6Β, τα οποία εισάγονται
με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της παρούσας από−
φασης».
γγ) στο εδάφιο δ μετά την περίπτωση (vii), προστίθε−
ται η περίπτωση (viii), που έχει ως εξής:
«viii) για την έγκριση της κατανομής των δικαιωμάτων
στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών καθώς και
τη σχετική έγκριση από το ειδικό αποθεματικό σύμφωνα
με τα άρθρα 4Ε και 4ΣΤ αντίστοιχα, τα οποία εισάγο−
νται με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης».
γ) Στην παράγραφο Β1, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007
ΚΥΑ:
αα) Η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής:
«1. Το ΓΕΔΕ έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότη−
τες:»
ββ) μετά το εδάφιο δ και πριν το εδάφιο στ παρεμ−
βάλλεται εδάφιο ε που έχει ως εξής:
«ε. α) Υπολογίζει και δημοσιεύει τη συνολική και ετήσια
κατανομή σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών
καθώς και τη σχετική κατανομή από το ειδικό αποθε−
ματικό σύμφωνα με τα άρθρα 4Ε και 4ΣΤ αντίστοιχα,
τα οποία εισάγονται με την παράγραφο 6 του άρθρου
2 της παρούσας απόφασης.
β) ενημερώνει την Επιτροπή Ε.Κ για τον τρόπο χρη−
σιμοποίησης των εσόδων από τον εκπλειστηριασμο
των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4Δ, το οποίο
εισάγεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της πα−
ρούσας απόφασης
γ) Καταρτίζει τον Εθνικό Κατάλογο Κατανομής για
Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) σύμφωνα με το άρ−
θρο 6Α, το οποίο εισάγεται με την παράγραφο 9 του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και τον κοινοποιεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ) Μεριμνά για την δημοσιοποίηση του ΕΚΚΣΕ και
συνεκτιμά τις τυχόν παρατηρήσεις του κοινού κατά το
στάδιο κατάρτισης μέχρι την τελική έγκριση του σύμ−
φωνα με τα άρθρα 6Α και 6Β, τα οποία εισάγονται με
την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της παρούσας από−
φασης».
γγ) Στο εδάφιο ζ, όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 2 (α) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007
ΚΥΑ, μετά την περίπτωση (ix),που εσφαλμένα αναγρά−
φεται ως (viii), προστίθεται η περίπτωση (χ) που έχει
ως εξής: «x) για την έγκριση της κατανομής των δι−
καιωμάτων στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
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καθώς και τη σχετική έγκριση από το ειδικό αποθεμα−
τικό σύμφωνα με τα άρθρα 4Ε και 4ΣΤ αντίστοιχα, τα
οποία εισάγονται με την παράγραφο 6 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης.»
δδ) στο εδάφιο θ μετά την περίπτωση (vi), προστίθεται
η περίπτωση (vii) που έχει ως εξής:
«νii) τον εθνικό κατάλογο κατανομής για σταθερές
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 6Α και 6Β, τα
οποία εισάγονται με την παράγραφο 9 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης».
6. Μεταξύ των άρθρων 4 και 5 παρεμβάλλονται τα
άρθρα 4 Α έως 4Ζ που αφορούν στην κατανομή και την
εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπής για τις αεροπορικές
δραστηριότητες του παραρτήματος IB (Δραστηριότητες
II) του άρθρου 22, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:
« Άρθρο 4Α
Γενικές Διατάξεις
1. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4Β έως 4Ζ,
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει και εγκρίνει τα σχέδια παρακολούθησης,
σύμφωνα με το άρθρο 4Ζ.
β) Γνωμοδοτεί για την τήρηση των κριτηρίων επιλε−
ξιμότητας από τους φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα
με το άρθρο 4ΣΤ.
γ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια αρχή, έκθεση
για το καθεστώς λειτουργίας των φορέων εκμετάλλευ−
σης αεροσκαφών, όπως για τις νέες άδειες που έχουν
εκδοθεί, για τις άδειες που ανανεώθηκαν ή ανακλήθη−
καν.
2. Η λεπτομερής ερμηνεία των αεροπορικών δραστη−
ριοτήτων καθορίζεται στην Απόφαση 2009/450/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 3β της οδηγίας 2008/101/ΕΚ το οποίο εισάγεται
με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 αυτής.
Άρθρο 4Β
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
1. Το εντεταλμένο κράτος μέλος ως προς έναν φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι:
α) προκειμένου για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, το κράτος μέλος που χορή−
γησε την άδεια εκμετάλλευσης για τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κράτος μέλος
με το υψηλότερο κατ’ εκτίμηση επίπεδο αποδιδόμενων
στην αεροπορία εκπομπών από πτήσεις που πραγματο−
ποιήθηκαν από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.
2. Εάν, κατά τα πρώτα δύο έτη κάθε περιόδου που
προβλέπεται στο άρθρο 4Γ, καμία από τις αποδιδόμενες
εκπομπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει φορέας εκ−
μετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατάξεις
της παραγράφου 1 εδάφιο β), δεν έχουν αποδοθεί στο
εντεταλμένο ως προς αυτόν κράτος μέλος, ο φορέ−
ας εκμετάλλευσης μεταφέρεται σε άλλο εντεταλμένο
κράτος μέλος για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντε−
ταλμένο 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. Κατάλογος των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του
παραρτήματος Ι την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την
ημερομηνία αυτήν και το προσδιοριζόμενο εντεταλμένο
κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό (ΕΚ) 82/2010 (EEL 25/29−1−10).
4. Η διαχείριση των φορέων εκμετάλλευσης αερο−
σκαφών, κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης από
τα εντεταλμένα κράτη μέλη πραγματοποιείται από την
ΥΠΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που κα−
θορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία, όταν
απαιτείται, με το ΓΕΔΕ του ΥΠΕΚΑ,
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «έτος ανα−
φοράς» νοείται, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Κοινότητα
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 δραστη−
ριότητα αναφερόμενη στο Παράρτημα IB (Δραστηριό−
τητες II) που εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου
3 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης, αυτή εντάσσεται
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ανεξάρτητα
εάν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχει δημοσιεύσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 4Γ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31
Δεκεμβρίου 2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων
προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
ισοδυναμεί με το 97 % των ιστορικών εκπομπών των
αεροπορικών μεταφορών.
2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος
2(β) περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και
για κάθε περίοδο 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.
3. Οι ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφο−
ρών καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμ−
φωνα με την παράγραφο 4 του νέου άρθρου 3γ που
εισάγεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της οδη−
γίας 2008/101/ΕΚ.
Άρθρο 4Δ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 4Γ
παράγραφος 1, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε
πλειστηριασμό.
2. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων
τίθεται σε πλειστηριασμό.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα−
θορίζεται ο φορέας και η διαδικασία για τον πλειστηρι−
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ασμό δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν
δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ή με το
άρθρο 4ΣΤ. Η διενέργεια του εν λόγω πλειστηριασμού,
προσδιορίζεται σύμφωνα με λεπτομερείς διατάξεις που
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του νέου άρθρου 3δ (παρ.
3), που εισάγεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 1
της οδηγίας 2008/101/ΕΚ.
4. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων
σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιο της
χώρας στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπο−
ρία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν απο−
τελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο
4Ζ και επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’
αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ, όπως τροποποιείται με την
παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου. Για την περίοδο
που ορίζει το άρθρο 4Γ παράγραφος 1, το έτος αναφο−
ράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που
ορίζει το άρθρο 4Γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολο−
γιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της
περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.
5. Τα έσοδα από τον εκπλειστηρίασμα δικαιωμά−
των κατανέμονται και αποδίδονται σύμφωνα με τις
προβλέψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του
Ν. 3889/2010 (Α΄/182).
5.1. 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 5 του νέου άρθρου 7Ε
που εισάγεται με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 της
παρούσας απόφασης.
5.2. Το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τον τρόπο χρήσης των εσόδων και για τις σχετικές
δράσεις που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή των
προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, μέσω
των εκθέσεων που υποβάλλει κατ’ εφαρμογή της Από−
φασης αριθ. 280/2004/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Οι παροχή των πληροφοριών σύμφωνα με την πα−
ρούσα απόφαση, δεν απαλλάσσει τη χώρα από την
υποχρέωση κοινοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το
άρθρο 88 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Άρθρο 4Ε
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1. Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 4Γ, κάθε
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να κα−
ταθέσει αίτηση για δικαιώματα που πρόκειται να κα−
τανεμηθούν δωρεάν.
2. Η αίτηση υποβάλλεται εις τριπλούν στο Γ.Ε.Δ.Ε.
συνοδευόμενη από επαληθευμένα τονοχιλιομετρικά δε−
δομένα και δεδομένα εκπομπών για τις αεροπορικές
δραστηριότητες του Παραρτήματος IB (Δραστηριότητες
II) που εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ.
2) της παρούσας απόφασης, που άσκησε ο εν λόγω
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος πα−
ρακολούθησης και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
περιγράφονται στο Παράρτημα IV του άρθρου 22, όπως
τροποποιήθηκε με την παρούσα Απόφαση. Το έτος πα−
ρακολούθησης είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει
24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία
αφορά η αίτηση σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V
του άρθρου 22, ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέ−
ρεται στο άρθρο 4Γ παράγραφος 1, το έτος 2010.
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3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον 21 μήνες
πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορούν,
ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο
4Γ παράγραφος 1, έως τις 31 Μαρτίου 2011. Αντίγραφα
των ανωτέρω αιτήσεων αποστέλλονται από το ΓΕΔΕ
στην ΥΠΑ.
4. Το Γ.Ε.Δ.Ε. υποβάλλει στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις
αιτήσεις που λαμβάνει βάσει της παραγράφου 1, του−
λάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου
την οποία αφορούν ή, όσον αφορά την περίοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 4Γ παράγραφος 1, έως τις 30
Ιουνίου 2011.
5. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του νέου άρθρου 3ε του Κεφαλαί−
ου II που εισάγεται με την παράγραφο 4 της οδηγίας
2008/101/ΕΚ, το Γ.Ε.Δ.Ε υπολογίζει και δημοσιεύει:
α) τη συνολική κατανομή δικαιωμάτων για τη συ−
γκεκριμένη περίοδο σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών του οποίου η αίτηση υποβλήθηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2,
υπολογιζόμενη με πολλαπλασιασμό των τονοχιλιομε−
τρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση
επί τον συντελεστή σύγκρισης, που έχει καθορισθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
β) την κατανομή δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλ−
λευσης αεροσκαφών ανά έτος, η οποία προσδιορίζεται
με διαίρεση της οικείας συνολικής κατανομής δικαιωμά−
των για την περίοδο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με
το εδάφιο α), διά του αριθμού ετών της περιόδου κατά
την οποία ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης άσκησε
αεροπορική δραστηριότητα του Παραρτήματος IB (Δρα−
στηριότητες II) που εισάγεται με το Παράρτημα του
άρθρου 3 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης.
6. Η κατανομή των δικαιωμάτων στους φορείς εκ−
μετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει της προηγούμενης
παραγράφου, εγκρίνεται, μετά από εισήγηση του ΓΕΔΕ,
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται μέσα
σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της από−
φασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του νέου άρθρου 3ε του Κεφαλαί−
ου II που εισάγεται με την παράγραφο 4 της οδηγίας
2008/101/ΕΚ.
7. Το Γ.Ε.Δ.Ε εκχωρεί, μέσω του Μητρώου, σε κάθε φο−
ρέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, μέχρι τις 28 Φεβρου−
αρίου 2012 και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου
έτους, τον αριθμό δικαιωμάτων που του αναλογεί βάσει
της κατανομής για το δεδομένο έτος, δυνάμει των δια−
τάξεων του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 4 ΣΤ.
Άρθρο 4ΣΤ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1. Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο άρθρο 4Γ παρά−
γραφος 2, το 3 % του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων
προς κατανομή εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό για
τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών:
α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές δρα−
στηριότητες του Παραρτήματος IB (Δραστηριότητες
II) που εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ.
2) της παρούσας απόφασης, το έτος παρακολούθησης
σχετικά με το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 4Ε παράγραφος 1 όσον
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αφορά περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4Γ παρά−
γραφος 2, ή
β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα δείχνουν
μέση ετήσια αύξηση άνω του 18 % μεταξύ του έτους
παρακολούθησης για το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιο−
μετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου 4Ε παράγραφος
1 όσον αφορά περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4Γ
παράγραφος 2 και του δεύτερου ημερολογιακού έτους
αυτής της περιόδου.
1.1. Για τους ανωτέρω φορείς η δραστηριότητα που
προβλέπεται στο στοιχείο α) ή η πρόσθετη δραστηρι−
ότητα που προβλέπεται στο στοιχείο β) δεν αποτελεί,
είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, τη συνέχιση αεροπο−
ρικής 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 αίτη−
σης στο Γ.Ε.Δ.Ε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εις τριπλούν
μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρίτου έτους της σχετικής
περιόδου του άρθρου 4Γ παράγραφος 2.
2.1. Η κατανομή σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β), δεν υπερβαίνει το
1.000.000 δικαιώματα.
3. Η αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2:
α) περιλαμβάνει επαληθευμένα τονοχιλιομετρικά δε−
δομένα και τα δεδομένα εκπομπών κατά τα προβλεπό−
μενα στα παραρτήματα IV και V, για τις αεροπορικές
δραστηριότητες του παραρτήματος IB (Δραστηρ.ΙΙ) τις
οποίες έχει εκτελέσει ο φορέας εκμετάλλευσης αε−
ροσκαφών κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος της
σχετικής με την αίτηση περιόδου του άρθρου 4Γ πα−
ράγραφος 2
β) παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται τα κριτήρια επι−
λεξιμότητας της παραγράφου 1 και
γ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1
στοιχείο β), αναφέρεται:
i) η ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιομέτρων που δι−
ήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αε−
ροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης, για
το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα
δυνάμει του άρθρου 4Ε παράγραφος 1 σε σχέση με
περίοδο προβλεπόμενη στο άρθρο 4Γ παράγραφος
2, και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της πε−
ριόδου
ii) η απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο
συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών με−
ταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλή−
θηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου
4Ε παράγραφος 1 σε σχέση με περίοδο προβλεπόμενη
στο άρθρο 4Γ παράγραφος 2 και το δεύτερο ημερολο−
γιακό έτος αυτής της περιόδου
iii) η απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο
συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών με−
ταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλή−
θηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου
4Ε παράγραφος 1 σε σχέση με περίοδο προβλεπόμενη
στο άρθρο 4Γ παράγραφος 2 και το δεύτερο ημερολο−
γιακό έτος αυτής της περιόδου, η οποία υπερβαίνει το
ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

4. Μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή των αιτήσεων,
το ΓΕΔΕ κοινοποιεί στην ΥΠΑ αντίγραφα των ανωτέρω
αιτήσεων. Μέσα σε 4 μήνες από την κοινοποίηση των
εν λόγω αιτήσεων, η ΥΠΑ γνωμοδοτεί για την τήρηση
των κριτηρίων επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 από
τους φορείς εκμετάλλευσης.
5. Το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την προθε−
σμία υποβολής των αιτήσεων, το ΓΕΔΕ 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 καθορισμού
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συντελεστή σύγκρι−
σης για την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων σε φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 5 του νέου άρθρου 3ΣΤ που εισάγεται με την
παράγραφο 4 της οδηγίας 2008/101/ΕΚ, το ΓΕΔΕ υπο−
λογίζει και δημοσιεύει:
α) την κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθε−
ματικό προς κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών
που η αίτηση του έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η κατανομή αυτή
υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύ−
γκρισης επί:
i) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1
στοιχείο α), τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα που περι−
λαμβάνονται στην αίτηση η οποία έχει υποβληθεί προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει της παραγράφου 3
στοιχείο α) και της παραγράφου 5
ii) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1
στοιχείο β), την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που
υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο
1 στοιχείο β), τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση
που έχει υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυ−
νάμει της παραγράφου 3 στοιχείο γ), σημείο iii) και της
παραγράφου 5 και
β) την κατανομή δικαιωμάτων για κάθε φορέα εκμε−
τάλλευσης αεροσκαφών για κάθε έτος, η οποία καθο−
ρίζεται με διαίρεση της οικείας κατανομής δικαιωμάτων
δυνάμει του στοιχείου α) διά του αριθμού των πλήρων
ημερολογιακών ετών που απομένουν κατά την περίοδο
που προβλέπει το άρθρο 4Γ παράγραφος 2, την οποία
αφορά η κατανομή.
7. Η κατανομή των δικαιωμάτων από το ειδικό απο−
θεματικό στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
σύμφωνα με την παράγραφο 6, εγκρίνεται με από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του ΓΕΔΕ
και γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 (παρ. Α) της
υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται εντός
τριών μηνών από την ημερομηνία καθορισμού από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συντελεστή σύγκρισης
για την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων σε φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 7 του νέου άρθρου 3στ που εισάγεται με
την παράγραφο 4 της οδηγίας 2008/101/ΕΚ.
8. Όσα δικαιώματα του ειδικού αποθεματικού δεν κα−
τανεμηθούν πλειστηριάζονται.
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Άρθρο 4Ζ
ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποχρε−
ούται να υποβάλλει:
α) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σχέ−
διο παρακολούθησης αεροπορικών δραστηριοτήτων,
εις τριπλούν, με το οποίο καθορίζονται μέτρα για την
παρακολούθηση των εκπομπών και των τονοχιλιομε−
τρικών δεδομένων, προκειμένου για τις απαιτήσεις της
αίτησης του άρθρου 4 Ε. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την έναρξη
του έτους παρακολούθησης κάθε περιόδου.
β) στο ΓΕΔΕ του ΥΠΕΚΑ επαληθευμένη έκθεση, εις
τριπλούν, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 της υπ’
αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ, όπως τροποποιείται με την
παράγραφο 17 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,
για τις εκπομπές και τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα,
προκειμένου για τις αιτήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 4Ε. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής αποστέλλεται
από το ΓΕΔΕ στην ΥΠΑ.
1.1. Κάθε αερομεταφορέας του οποίου η άδεια εκδόθη−
κε μετά την έναρξη του έτους παρακολούθησης κάποιας
από τις περιόδους που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 4Γ, υποχρεούται να υποβάλλει στην
ΥΠΑ το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 (α) σχέδιο
παρακολούθησης, για το χρονικό διάστημα που υπολεί−
πεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου.
2. Τα σχέδια παρακολούθησης καταρτίζονται σύμφωνα
με τις αρχές παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων
που αναφέρονται στο παράρτημα IV του άρθρου 22,
όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα Απόφαση καθώς
και με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που καθο−
ρίζονται στην Απόφαση 2009/339/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
της 23ης Απριλίου 2009, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με
το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
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 πα−
ραγράφου 2.
3.2. Τα σχέδια παρακολούθησης εγκρίνονται από τον
Διοικητή της ΥΠΑ, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Αντίγραφα των
εγκεκριμένων σχεδίων παρακολούθησης κοινοποιούνται
από την ΥΠΑ, στο ΓΕΔΕ του ΥΠΕΚΑ.
3.3. Για κάθε σχεδιαζόμενη μετατροπή σε αεροσκά−
φος ή αλλαγή της φύσης ή λειτουργίας του ή ένταξη ή
απένταξη αεροσκαφών, βελτίωση ή εκσυγχρονισμό της
δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών, που ενδέχεται να επηρεάζει τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών
υποχρεούται να υποβάλλει εις τριπλούν στην ΥΠΑ ανα−
νεωμένη έκδοση του σχεδίου παρακολούθησης.
3.3.1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ΥΠΑ, στο πλαίσιο
τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2, αξιολογεί,
αν ενδείκνυται ή όχι η ανανέωση της έγκρισης του σχε−
δίου παρακολούθησης και προβαίνει στις δέουσες ενέρ−
γειες. Η ΥΠΑ κοινοποιεί στο ΓΕΔΕ του ΥΠΕΚΑ αντίγραφα
των εν λόγω εγκεκριμένων σχεδίων παρακολούθησης.
3.4. Για κάθε αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ο ενδιαφερόμενος υπο−
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χρεούται 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 παρέ−
χεται από την ΥΠΑ στο ΓΕΔΕ του ΥΠΕΚΑ.
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 το
ΓΕΔΕ ή τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ,
σε συντονισμό με την ΥΠΑ».
7. Το Άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕ−
ΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Ε.Α.Θ.) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΕΙΣ»
β) Στην παράγραφο «Α. ΓΕΝΙΚΑ» προστίθεται νέο εδά−
φιο 1 και τα εδάφια 1 και 2 αριθμούνται ως 2 και 3. Το
νέο εδάφιο 1 έχει ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
στις άδειες εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για τις δρα−
στηριότητες των Παραρτημάτων ΙΑ και IB (Δραστηριό−
τητες Ι) που εισάγονται με το Παράρτημα του άρθρου
3 (παρ. 1 και 2) της παρούσας απόφασης.»
γ) Το εδάφιο ε) της παραγράφου Β (2.1) τροποποιείται
ως εξής:
«ε) περιγραφή των πηγών των αερίων θερμοκηπίου
που αναφέρονται στο παράρτημα II, τα οποία εκπέμπο−
νται από την εγκατάσταση».
δ) η τελευταία πρόταση του εδαφίου 3.α) αντικαθί−
σταται ως εξής: «Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ηλε−
κτροπαραγωγής που έχουν μόνο άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, η διασφάλιση για την υπαγωγή
τους στο σύστημα αδειοδότησης του παρόντος άρθρου
παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.»
ε) το εδάφιο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο της άδειας ΕΑΘ κοινοποιείται από το
Γ.Ε.Δ.Ε, στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για
την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας,
καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων».
στ) το εδάφιο ε) της παραγράφου Γ αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) στην υποχρέωση, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη
λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, επιστροφής δικαιω−
μάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί
βάσει των άρθρων 4Ε και 4ΣΤ, που εισάγονται με την
παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,
τα οποία είναι ίσα με τις ετήσιες συνολικές εκπομπές
της εγκατάστασης που έχουν επαληθευθεί σύμφωνα
με το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.»
ζ) η τελευταία πρόταση του εδαφίου στ. i) της παρα−
γράφου Γ, αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις
αυτές, εκτός της οριστικής παύσης λειτουργίας, το
Γ.Ε.Δ.Ε κρίνει αν ενδείκνυται ή όχι ανανέωση της άδει−
ας ΕΑΘ και ενημερώνει τις αρμόδιες κατά περίπτωση
υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.»
η) Μετά το εδάφιο ζ) της παραγράφου Γ προστίθεται
η παράγραφος Δ που έχει ως εξής:
«Δ. Για την διασφάλιση των διατάξεων του άρθρου
αυτού, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για την
έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, και
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απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενημερώ−
νουν το Γ.Ε.Δ.Ε. 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 έγκρι−
σης περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά τις σταθερές
εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν δραστηριότητα
που περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΑ και IB (Δρα−
στηριότητες Ι) που εισάγονται με το Παράρτημα του
άρθρου 3 (παρ. 1 και 2) της παρούσας απόφασης.»
8. Το Άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα−
φο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ,
τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (ΕΣΚ)
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008−
2012»
β) Πριν την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγρα−
φος 1 και οι υπάρχουσες παράγραφοι αριθμούνται ως
2,3,4,5,6 και 7. Η νέα παράγραφος 1 έχει ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
για τις σταθερές εγκαταστάσεις του παραρτήματος ΙΑ
που εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ.1)
της παρούσας απόφασης».
9. Μετά το άρθρο 6 και πριν το άρθρο 7 παρεμβάλλο−
νται τα άρθρα 6Α και 6Β που έχουν ως εξής:
« Άρθρο 6Α
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ −
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΚΚΣΕ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 − 2020
1. Ο Εθνικός Κατάλογος Κατανομής για Σταθερές
Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) περιόδου 2013−2020 περιλαμ−
βάνει κατάσταση με τις σταθερές εγκαταστάσεις που
ασκούν δραστηριότητες του Παραρτήματος IB (Δρα−
στηριότητες Ι) που εισάγονται με το Παράρτημα του
άρθρου 3 (παρ. 1) της παρούσας απόφασης, καθώς και
οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάσταση η
οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους κανόνες που
αναφέρονται στο άρθρο 7ΣΤ το οποίο εισάγεται με την
παράγραφο 13 της παρούσας απόφασης.
2. Μέχρι τις δέκα (10) Ιανουαρίου του 2011, το ΓΕΔΕ
γνωστοποιεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τα αναγκαία
στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν
για την κατάρτιση του ΕΚΚΣΕ. Το Γ.Ε.Δ.Ε, αφού συγκε−
ντρώσει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες μέχρι
τις 20 Μαΐου του 2011, προβαίνει στην κατάρτιση του
ΕΚΚΣΕ και στη συνέχεια στη δημοσίευσή του για υποβο−
λή τυχόν παρατηρήσεων του κοινού. Η δημοσίευση του
ΕΚΚΣΕ συνοδεύεται από περιγραφή της μεθοδολογίας
υπολογισμού σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρο−
νται στο ανωτέρω άρθρο 7ΣΤ και γίνεται ηλεκτρονικά
από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ με γνωστοποίηση της
προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων. Οι απόψεις του
κοινού διαβιβάζονται από το Γ.Ε.Δ.Ε στην επιτροπή του
άρθρου 4 (παρ. Α) της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ,
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου
2 της παρούσας απόφασης, για την συνεκτίμηση των
απόψεων αυτών κατά την τελική επεξεργασία του ΕΚ−
ΚΣΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3. Το Γ.Ε.Δ.Ε. εισηγείται το ΕΚΚΣΕ για τελική επε−
ξεργασία στην επιτροπή. Η επιτροπή εισηγείται την
αποδοχή του ΕΚΚΣΕ στον Υπουργό ΠΕΚΑ.
4. Όταν το ΕΚΚΣΕ γίνει αποδεκτό από τον Υπουργό

ΠΕΚΑ, το ΓΕΔΕ προβαίνει στη δημοσίευσή του και στην
υποβολή του στην Επιτροπή Ε.Κ.. Η προθεσμία υποβολής
είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011.
5. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από την Επιτρο−
πή Ε.Κ., το ΕΚΚΣΕ, εγκρίνεται, σύμφωνα με το άρθρο
6Β.
6. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, το ΓΕΔΕ εκ−
χωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να
κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένη
σύμφωνα με την παράγραφο 13 (άρθρα 7Γ−7ΣΤ) του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
7. Η αρμόδια αρχή δύναται να μην εκχωρήσει, με
βάση την παράγραφο 2, δωρεάν δικαιώματα σε εγκα−
ταστάσεις των οποίων η εγγραφή στην κατάσταση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 απορρίφθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 6Β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΚΚΣΕ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 − 2020
1. Ο ΕΚΚΣΕ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
2. Η απόφαση έγκρισης του ΕΚΚΣΕ περιλαμβάνει:
i. κατάσταση με τις εγκαταστάσεις που ασκούν δρα−
στηριότητα του Παραρτήματος IB (Δραστηριότητες Ι)
που εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου 3 (παρ.
1) της παρούσας απόφασης, στην Ελληνική επικράτεια,
εκτός των αεροπορικών δραστηριοτήτων,
ii. οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάστα−
ση
iii. την μεθοδολογία υπολογισμού σύμφωνα με τους
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7ΣΤ (παρ. 1) το
οποίο εισάγεται με την παράγραφο 13 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης.
3. Η απόφαση έγκρισης του ΕΚΚΣΕ λαμβάνεται μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2011».
10. Το Άρθρο 7, τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«ΕΓΚΡΙΣΗ − ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2008−2012»
β) Πριν την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγρα−
φος που αριθμείται ως 1 και οι υπάρχουσες παράγραφοι
μετονομάζονται σε 2,3,4,5,6 και 7. Η νέα παράγραφος 1
έχει ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
για τις δραστηριότητες του Παραρτήματος IB (Δραστη−
ριότητες Ι) που εισάγεται με το Παράρτημα του άρθρου
3 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης.»
γ) Στην νέα παράγραφο 2, η πρώτη φράση τροπο−
ποιείται ως εξής:
«2. Το ΕΣΚ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά
από εισήγηση της επιτροπής».
δ) Στην παράγραφο 2 το εδάφιο β. αντικαθίσταται
ως εξής:
«β. Για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ια−
νουαρίου 2008»
ε) Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγρα−
φος 5 και η υπάρχουσα παράγραφος 5 μετονομάζεται
σε παράγραφο 6. Η νέα παράγραφος 5 έχει ως εξής:
«5. Η κατανομή των δικαιωμάτων γίνεται μόνο σε εγκα−
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ταστάσεις που διαθέτουν την προβλεπόμενη από τις
κείμενες διατάξεις άδεια λειτουργίας».
11. Στο άρθρο 7Α, που εισάγεται με την παράγραφο 4
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ, μεταξύ
των παραγράφων 1.2 και 2.1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη
παράγραφος:
«1.3 Κατά την περίοδο του άρθρου 4Γ (παρ. 1), το
οποίο εισάγεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης, οι φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών μπορούν να χρησιμοποιούν CER και ERU
σε ποσοστό έως 15 % του αριθμού δικαιωμάτων που
υποχρεούνται να παραδώσουν σύμφωνα με το άρθρο
8 παράγραφος.3.1»
12. Το άρθρο 7Β, που εισάγεται με την παράγραφο 4
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ, τροπο−
ποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «παραγράφους 3 και 4»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «παραγράφους 5 και 6» και
η λέξη «εγκαταστάσεις» από τη λέξη «δραστηριότητες».
β) Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 8,
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι διατάξεις για την εφαρμογή των παραγράφων
5 και 6, ιδίως σε σχέση με την αποφυγή της διπλής
μέτρησης, και οιαδήποτε διάταξη απαιτείται για την
εφαρμογή της παραγράφου 7, δυνάμει της οποίας το
μέρος υποδοχής πληροί όλες τις απαιτήσεις επιλεξι−
μότητας για τις δραστηριότητες έργου JI, υιοθετούνται
σύμφωνα με την Απόφαση 2006/780/ΕΚ, που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ».
13. Μετά το άρθρο 7Β και πριν το άρθρο 8, παρεμ−
βάλλονται τα άρθρα 7Γ, 7Δ, 7Ε και 7ΣΤ, που έχουν ως
εξής:
« Άρθρο 7Γ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η κοινοτική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρού−
νται ετησίως από το 2013, μειώνεται γραμμικά αρχίζο−
ντας από τον μέσο όρο της περιόδου 2008 έως 2012.
Η ποσότητα μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 1,74
% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα
των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη, σύμ−
φωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αφορούν στα εθνικά σχέδια κατανομής για την
περίοδο 2008−2012.
Άρθρο 7Δ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που ασκούν δρα−
στηριότητες οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα IB
(Ι) του άρθρου 22, όπως τροποποιήθηκε με το Παράρ−
τημα του άρθρου 3 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης
και περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα μόνο από
το 2013 και μετά, οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν
στο Γ.Ε.Δ.Ε δεόντως τεκμηριωμένα και επαληθευμένα
από ανεξάρτητο φορέα δεδομένα εκπομπών, ούτως
ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη για την προσαρμογή της
ποσότητας των εκχωρητέων δικαιωμάτων για ολόκληρη
την Κοινότητα.
2. Τα ανωτέρω δεδομένα πρέπει να υποβληθούν έως
την 30ή Απριλίου 2010 το αργότερο στην οικεία αρ−
μόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
2007/589/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.
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3. Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δε−
όντως, τότε το ΓΕΔΕ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή
έως τις 30 Ιουνίου 2010 και η ποσότητα των εκχωρη−
τέων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 7Γ, προσαρ−
μόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων
που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου εκτός του C02, η
αρμόδια αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη ποσότητα
εκπομπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες μείωσης των
εκπομπών των εγκαταστάσεων αυτών».
Άρθρο 7Ε
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Από το 2013 και μετά, τα δικαιώματα που δεν κατα−
νέμονται δωρεάν, σύμφωνα με το άρθρο 7ΣΤ, τίθενται
σε πλειστηριασμό. Η ποσότητα δικαιωμάτων προς δη−
μοπράτηση καθορίζεται και δημοσιεύεται από την Επι−
τροπή Ε.Κ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
10, που εισάγεται με την παράγραφο 11 του άρθρου 1
της οδηγίας 2009/29/ΕΚ.
2. Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται
προς πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος καθορίζε−
ται ως ακολούθως:
α) 88% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που
τίθενται προς πλειστηριασμό διανέμεται μεταξύ των
κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο κάθε κρά−
τους μέλους στις επαληθευμένες εκπομπές, υπό το κοι−
νοτικό σύστημα, για το έτος 2005 ή τη μέση τιμή της
χρονικής περιόδου 2005−2007, όποιο είναι μεγαλύτερο
για έκαστο κράτος μέλος,
β) 10% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που
τίθενται προς πλειστηριασμό διανέμεται μεταξύ συγκε−
κριμένων κρατών μελών για τους σκοπούς της αλλη−
λεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Κοινότητας, με
αποτέλεσμα να προσαυξάνεται η ποσότητα των δικαι−
ωμάτων που αυτά τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστη−
ριασμό δυνάμει του στοιχείου (α) με τα ποσοστά που
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙα του άρθρου 3 (παρ. 3)
της παρούσας απόφασης
γ) 2% της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων που
τίθενται προς πλειστηριασμό διανέμεται μεταξύ των
κρατών μελών των οποίων οι εκπομπές αερίων θερμο−
κηπίου το 2005 ήταν κατά τουλάχιστον 20% κατώτερες
των εκπομπών τους του έτους βάσης όπως έχουν κα−
θοριστεί δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Η κατανομή αυτού του ποσοστού μεταξύ των υπόψη
κρατών μελών ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ. του άρθρου
3 (παρ. 3) της παρούσας απόφασης.
Εάν χρειάζεται, τα ποσοστά που αναφέρονται στα
στοιχεία β) και γ) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να
διασφαλίζεται ότι η ανακατανομή θα είναι αντιστοίχως
10% και 2%.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα−
θορίζεται η διαδικασία για τον πλειστηριασμό των δικαι−
ωμάτων της παραγράφου 1, η οποία πραγματοποιείται
σύμφωνα με κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 10 που εισάγεται με την πα−
ράγραφο 11 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ.
4. Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων κα−
τανέμονται και αποδίδονται σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του Ν. 3889/2010
(Α΄182).
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5. Τουλάχιστον 50 % των εσόδων που προέρχονται
από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένων όλων των
εσόδων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), ή ποσού ίσου με τα συ−
γκεκριμένα έσοδα, 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 κλιμα−
τική αλλαγή (COP 14 και COP/MOP 4), την προσαρμογή
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη χρη−
ματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης καθώς και έργων
επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προ−
σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης της
συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του στρατη−
γικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας και
των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφόρμων
β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
στόχο την τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την ανάπτυξη άλλων
τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια
ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άν−
θρακα και τη συμβολή στην τήρηση των σχετικών απο−
φάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και
μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσω−
σης σε αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει
τη μελλοντική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλ−
λαγή, μέτρα για τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διευ−
κόλυνση της προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στις χώρες αυτές.
δ) την απορρόφηση του CΟ2 από τα δάση στην Κοι−
νότητα
ε) την περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλογι−
κή αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτρο−
παραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και
από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχα−
νίας, 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 ενερ−
γειακής απόδοσης και της μόνωσης ή στην παροχή
οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινω−
νικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό
και μεσαίο εισόδημα
θ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη δια−
χείριση του κοινοτικού συστήματος.
5.1. Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ και άλλου εν−
δεχομένως συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση
της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτι−
κής που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3889 /2010,
προσδιορίζεται επιλεκτικά ένας ή περισσότεροι από
τους ανωτέρω στόχους και καθορίζεται ο τρόπος και
οι δράσεις για τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον
πλειστηριασμό δικαιωμάτων.
5.2. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις προσδιορίζο−
νται και τα μέτρα υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων

προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παραγρά−
φου αυτής. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην
εφαρμογή φορολογικών ή οικονομικών υποστηρικτικών
πολιτικών, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, ή εθνι−
κών ρυθμιστικών πολιτικών που παρέχουν οικονομική
υποστήριξη, για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο
πρώτο εδάφιο 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 δημο−
πράτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία
β) και γ).
5.3. Το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τον τρόπο χρήσης των εσόδων και για τις σχετικές
δράσεις που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή των
προηγούμενων εδαφίων, μέσω των εκθέσεων που υπο−
βάλλει κατ’ εφαρμογή της Απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Το ΥΠΕΚΑ υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων
πλειστηριασμού σε κάθε πλειστηριασμό, ιδίως όσον
αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια,
τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργι−
κές πτυχές. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός
μηνός από τη διενέργεια του πλειστηριασμού και δημο−
σιεύονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις
σχετικές πληροφορίες που ενδεχομένως απαιτούνται
για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε.Κ.
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχε−
τικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα, συμπερι−
λαμβανομένης της εφαρμογής των πλειστηριασμών, της
ρευστότητας και των εμπορευομένων ποσοτήτων.
Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται τουλάχιστον
δύο μήνες πριν από την έγκριση της έκθεσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 7ΣΤ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
1. Πλήρως εναρμονισμένα μέτρα και κανόνες εφαρ−
μόζονται για την κατανομή των δικαιωμάτων που ανα−
φέρονται:
α) στην αστική τηλεθέρμανση και στην συμπαραγωγή
υψηλής αποδοτικότητας για την παραγωγή θέρμανσης
ή ψύξης,
β) στον καθορισμό της βάσης υπολογισμού σε εγκα−
ταστάσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες εγκατα−
στάσεων παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστά−
σεων δέσμευσης, αγωγών μεταφοράς ή εγκαταστάσεων
αποθήκευσης CΟ2, και δεν είναι νεοεισερχόμενες,
γ) στο ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαι−
ωμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7Γ και
7Δ, σε νεοεισερχόμενους,
δ) σε εγκαταστάσεις που αφορούν σε τομείς ή επι−
μέρους 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 παραγρά−
φου 1, που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10Α, όπως
εισάγεται με την παράγραφο 12, της οδηγίας 2009/29/
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ΕΚ, καθορίζουν δείκτες αναφοράς κοινοτικής εμβέλειας,
σύμφωνα με τους οποίους διασφαλίζεται ότι η κατανομή
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για
τις μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου».
14. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 αντικαθίστα−
ται ως εξής: «Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται μεταξύ:»
β) Το εδάφιο 2 αντικαθίσταται με το παρακάτω εδάφιο:
«2. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την αρμόδια
αρχή άλλου κράτους μέλους, θεωρούνται ισοδύναμα ως
προς την τήρηση των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευ−
σης αεροσκαφών βάσει της παραγράφου 3.1 ή φορέα
εκμετάλλευσης εγκατάστασης που προβλέπονται στην
παράγραφο 3».
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης, πα−
ραδίδει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σύμφωνα με
το άρθρο 5 (παραγ. Γ εδ.ε), αριθμό δικαιωμάτων, εκτός
των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με τα
άρθρα 4Α έως 4Ζ, που εισάγονται με την παράγραφο
6 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. Ο αριθμός
αυτός αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την
εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγού−
μενου ημερολογιακού έτους όπως έχουν επαληθευθεί
σύμφωνα με το άρθρο 11, όπως ισχύει. Στη συνέχεια τα
εν λόγω δικαιώματα ακυρώνονται από το διαχειριστή
του Μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 13».
δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος
3.1. που έχει ως εξής:
«3.1. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρα−
δίδει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, αριθμό δικαιω−
μάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές, κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους,
από αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος
IB (Δραστηριότητες II) που εισάγεται με το Παράρτημα
του άρθρου 3 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης τις
οποίες άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών, όπως έχουν επαληθευθεί σύμφωνα με το
άρθρο 11. Στη συνέχεια τα δικαιώματα που παραδίδονται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ακυρώνονται
από τον διαχειριστή του Μητρώου σύμφωνα με το άρ−
θρο 13.»
ε) η παράγραφος 6 διαγράφεται.
15. Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, οι λέξεις «άρθρο 8
παράγραφος 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο
8 παράγραφοι 3 ή 3.1.».
16. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, αντικαθί−
σταται ως εξής:
« Η έκθεση αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τις αρχές
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που αναφέρο−
νται στο παράρτημα IV (μέρος Α) του άρθρου 22, όπως
τροποποιήθηκε, καθώς και με τις σχετικές κατευθυντή−
ριες τιμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος
3 που έχει ως εξής:
«3. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποχρε−
ούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή επαληθευμένη
έκθεση για τις εκπομπές στη διάρκεια κάθε ημερολογια−
κού έτους, από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά, από το
αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται, μετά τη λήξη του εν
λόγω έτους. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με
τις αρχές παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που
αναφέρονται στο παράρτημα IV (μέρος Β) του άρθρου
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22, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και με τις σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
17. Το άρθρο 11, τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλ−
λευσης των εγκαταστάσεων και οι φορείς εκμετάλλευ−
σης αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 10, ελέγχονται
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο πα−
ράρτημα V του άρθρου 22, όπως τροποποιήθηκε, και
στις σχετικές λεπτομερείς διατάξεις που ενδεχομένως
θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αρμόδια
αρχή ενημερώνεται σχετικά.»
β) στην παράγραφο 3 μετά τη λέξη «εκμετάλλευσης»
προστίθενται οι λέξεις «εγκατάστασης ή αεροσκα−
φών»
γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που η έκθεση δεν έχει κριθεί ως
ικανοποιητική από τον ελεγκτή, σύμφωνα με τα κριτήρια
του παραρτήματος V του άρθρου 22 και των λεπτομε−
ρών διατάξεων που ενδεχομένως θεσπίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο φορέας εκμετάλλευσης ή
ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχει κοι−
νοποιήσει στο Γ.Ε.Δ.Ε μέχρι την ανωτέρω προθεσμία
επαληθευμένη έκθεση, δεν δικαιούται να πραγματοποιεί
περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η
έκθεση του κριθεί ικανοποιητική.»
δ) στην παράγραφο 5, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 8 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007
ΚΥΑ, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν
μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, ο φορέας εκμε−
τάλλευσης εγκατάστασης ή αεροσκαφών δεν υποβάλλει
επαληθευμένη έκθεση στην αρμόδια αρχή, η επαλήθευ−
ση των εκπομπών κατά την διάρκεια του προηγούμενου
έτους γίνεται από επίσημα αναγνωρισμένο ελεγκτή με
ανάθεση από το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμε−
νες σχετικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη
για τη διενέργεια της επαλήθευσης βαρύνει τον φορέα
εκμετάλλευσης».
ε) μετά την παράγραφο 5, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 8 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007
ΚΥΑ, προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Το ΓΕΔΕ ή οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ μπορεί να διενεργούν ελέγχους για την εφαρ−
μογή των συστημάτων παρακολούθησης από σταθερές
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρό−
ντος άρθρου».
18. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2, μετά τις λέξεις «από τον φορέα
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης» προστίθενται οι
λέξεις «ή αεροσκαφών» και οι λέξεις «2 και 3» αντικαθί−
στανται από τις λέξεις «2, 3 και 3.1»
β) στην παράγραφο 3, στο εδάφιο α) διαγράφονται
οι λέξεις «των εγκαταστάσεων», στο εδάφιο β) μετά
τις λέξεις «του φορέα εκμετάλλευσης» προστίθενται οι
λέξεις «εγκατάστασης ή αεροσκαφών» και στο εδάφιο
γ) οι λέξεις «2 και 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «2,
3 και 3.1»
γ) Στην παράγραφο 5, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 10 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007
ΚΥΑ:
αα) οι λέξεις «Κανονισμό ΕΚ 2216/2004 (EEL 386/2004)»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κανονισμό ΕΚ 994/2008
(EEL 271/2008)»
ββ) στο τελευταίο εδάφιο πριν την τελεία, προστίθεται
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η ακόλουθη πρόταση:
«..καθώς και διατάξεις για να ληφθεί υπόψη η έντα−
ξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο κοινοτικό
σύστημα».
δ) η παράγραφος 8, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 10 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007
ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι χρήστες του Μητρώου καταβαλλουν στο διαχει−
ριστή παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται:
α) για τις σταθερές εγκαταστάσεις στην άδεια ΕΑΘ
ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης σε συνδυ−
ασμό με τις ποσότητες των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και κυμαίνεται από 100 − 300 ευρώ ετησίως.
β) σε 300 ευρώ ετησίως για τους φορείς εκμετάλλευ−
σης αεροσκαφών.
Τα ποσά του ως άνω παραβόλου αναπροσαρμόζο−
νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
ΠΕ.ΚΑ.
Τα παράβολα καταβάλλονται τον πρώτο μήνα κάθε
έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του λο−
γαριασμού».
19. Το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 11 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ,
τροποποιείται ως εξής:
α) το στοιχείο β) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«β) να καθίσταται υπεύθυνος για την παράδοση δι−
καιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που εκχωρούνται
δυνάμει των άρθρων 4Ε− 4Ζ, που εισάγονται με την
παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,
τα οποία είναι ίσα προς τις συνολικές εκπομπές από
τις εγκαταστάσεις της ομάδας, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 5 (παραγ. Γ εδ.ε) και 8 (παράγ. 3) και,»
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«4. Ο επιμελητής υπόκειται στις κυρώσεις που προ−
βλέπονται για την παραβίαση των απαιτήσεων σχετικά
με την επιστροφή επαρκών δικαιωμάτων, εκτός των
δικαιωμάτων που εκχωρούνται δυνάμει των άρθρων
4Ε−4Ζ, που εισάγονται με την παράγραφο 6 του άρ−
θρου 2 της παρούσας απόφασης, για την κάλυψη των
συνολικών εκπομπών από εγκαταστάσεις της ομάδας,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 20».
20. Το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 14 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 9267/468/2007 ΚΥΑ
τροποποιείται ως εξής:
α) στο εδάφιο (1α) της παραγράφου Α, η πρώτη πρό−
ταση αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης
και αεροσκαφών που κατά παράβαση του άρθρου 8
(παραγ. 3 και 3.1),...»
β) στο εδάφιο (β) της παραγράφου Α1, διαγράφονται
οι λέξεις «από την εν λόγω εγκατάσταση».
γ) διαγράφεται το εδάφιο (γ) της παραγράφου Α1
δ) το εδάφιο (δ) της παραγράφου Α1, μετονομάζεται
σε γ και αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Το ΓΕΔΕ, μεριμνά για τη δημοσίευση των ονομάτων
των φορέων εκμετάλλευσης και φορέων εκμετάλλευσης
αεροσκαφών που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την
παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει της παρούσας
απόφασης.»
ε) Μετά το νέο εδάφιο γ προστίθενται τα ακόλουθα
εδάφια: «δ. Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευ−
σης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις

της παρούσας απόφασης και όταν άλλα μέτρα εφαρμο−
γής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, το ΥΠΕΚΑ μετά
από εισήγηση του ΓΕΔΕ και γνώμη της ΥΠΑ, μπορεί με
την υποβολή σχετικού αιτήματος να ζητήσει από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει απόφαση για την επιβολή
απαγόρευσης λειτουργίας για τον συγκεκριμένο φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
ε. Οι αιτήσεις κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδα−
φίου δ περιλαμβάνουν:
αα) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμε−
τάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
ββ) λεπτομερή στοιχεία για την ενέργειες επιβολής
που έχουν αναληφθεί
γγ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απα−
γόρευση λειτουργίας σε κοινοτικό επίπεδο.
δδ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λει−
τουργίας στο κοινοτικό επίπεδο και τυχόν προϋποθέ−
σεις που θα πρέπει να ισχύουν.
στ. Ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης αερο−
σκαφών, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κοινοποιήσει
τα ουσιώδη στοιχεία και το σκεπτικό που συνιστούν τη
βάση για την έκδοση της απόφασης της, σύμφωνα με
το εδάφιο (δ), 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 ΥΠΕΚΑ
ζ. Κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλει ο
Υπουργός ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΓΕΔΕ και 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.
η. Το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση των
αποφάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο ζ.
θ. Η εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων (δ) έως
(η), γίνεται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στην πα−
ράγραφο 12 του άρθρου 16 που προστέθηκε με την πα−
ράγραφο 14 του άρθρου 2 της οδηγίας 2008/101/ΕΚ».
στ) στο εδάφιο 2.α) οι λέξεις «φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «φορέα εκμετάλ−
λευσης εγκατάστασης»
Άρθρο 3
Παράρτημα
Τα παραρτήματα Ι, II, IV και V του άρθρου 22 της
υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθη−
καν με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.
9267/468/2007 ΚΥΑ, τροποποιούνται σύμφωνα με το
παράρτημα που ακολουθεί το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Το παράρτημα Ι μετονομάζεται σε παράρτημα ΙΑ
και αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012
1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρη−
σιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων
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προϊόντων και διεργασιών δεν καλύπτονται από την
παρούσα απόφαση.
2. Οι κατωτέρω κατώτατες οριακές τιμές αναφέρονται
εν γένει σε παραγωγικό δυναμικό ή σε πραγματική πα−
ραγωγή. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης αναπτύσσει
στην ίδια εγκατάσταση ή στον ίδιο χώρο εγκαταστά−
σεων διάφορες δραστηριότητες υπαγόμενες στην ίδια
υποκατηγορία, το εκάστοτε δυναμικό των δραστηριο−
τήτων αυτών αθροίζεται.
Δραστηριότητες:

Αέρια θερμοκηπίου

Ενεργειακές δραστηριότητες
Εγκαταστάσεις καύσεως με ονομαστική
θερμική Ισχύ άνω των 20 MW (εκτός εγκα−
ταστάσεων επικινδύνων ή αστικών απο− Διοξείδιο του άνθρακα
βλήτων)
Διυλιστήρια ορυκτελαίων

Διοξείδιο του άνθρακα

Οπτανθρακοποιεία

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων
μετάλλων
Εγκαταστάσεις φρύξεως ή θερμοσυσσωμά−
τωσης μεταλλευμάτων (συμπεριλαμβανομέ−
νων και θειούχων μεταλλευμάτων)

Διοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσι−
δήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερο−
γενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της
συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω
των 2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Βιομηχανία ανόργανων υλών
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ
τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους πα−
ραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων
την ημέρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των
50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους
παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων Διοξείδιο του άνθρακα
την ημέρα
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υάλου,
συμπεριλαμβανομένων και ινών υάλου, με
τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων την
ημέρα
Διοξείδιο του άνθρακα
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κε−
ραμικών προϊόντων με πύρωση, ιδίως δε
κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων τούβλων,
πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης,
παραγωγικού δυναμικού άνω των 75 τόνων
την ημέρα ή/και χωρητικότητας κλιβάνων
άνω των 4 m3 και πυκνότητας στοιβασίας
ανά κλίβανο άνω των 300 kg/m3
Άλλες δραστηριότητες
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την πα−
ραγωγή:
α) πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

Διοξείδιο του άνθρακα
Διοξείδιο του άνθρακα

β) χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυ−
ναμικού άνω των 20 τόνων την ημέρα
Διοξείδιο του άνθρακα
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2) Μετά το παράρτημα Ι Α προστίθεται νέο παράρτημα
IB το οποίο περιλαμβάνει α) κατηγορίες δραστηριοτή−
των στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση για
ένταξη σταθερών εγκαταστάσεων στο σύστημα εμπο−
ρίας εκπομπών από 1−1−2013 (Δραστηριότητες Ι) και β)
αεροπορικές δραστηριότητες (Δραστηριότητες II)».
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρη−
σιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων
προϊόντων και διεργασιών και οι εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία.
2. Οι αναφερόμενες κάτωθι ανώτατες τιμές αναφέ−
ρονται κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή
σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες δραστη−
ριότητες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγμα−
τοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, οι παραγωγικές
δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών προστίθε−
νται από κοινού.
3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής
θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να
αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο κοι−
νοτικό σύστημα, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές
ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών
μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της
εγκατάστασης. Στις μονάδες αυτές μπορεί να περι−
λαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων,
στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων,
καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών
καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χο−
ανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων
μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυ−
τού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομα−
στική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες
που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμ−
βάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύ−
σιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση
λειτουργίας της μονάδας.
4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουρ−
γία για την οποία το ανώτατο όριο δεν εκφράζεται
ως ονομαστική θερμική ισχύς, το ανώτατο όριο της
εν λόγω δραστηριότητας λαμβάνει προτεραιότητα ως
προς την απόφαση για τη συμπερίληψη στο κοινοτικό
σύστημα.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του
ανωτάτου ορίου παραγωγικής ικανότητας οιασδήποτε
δραστηριότητας του παρόντος παραρτήματος, όλες οι
μονάδες στις οποίες καίονται καύσιμα, πέρα από αυτές
στις οποίες γίνεται αποτέφρωση επικίνδυνων ή τοξικών
αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αε−
ρίων θερμοκηπίου.
6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλες οι
πτήσεις από ή προς περιφερειακό αεροδρόμιο ευρισκό−
μενο στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται
η συνθήκη.
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3) Μετά το παράρτημα II ακολουθούν τα παραρτήματα
IIα και ΙΙβ που έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων που τίθενται
προς εκπλειστηρίασμα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με
το άρθρο 7Ε (παρ. 2, εδ. β), που εισάγεται με την παρά−
γραφο 13 της παρούσας απόφασης, για τους σκοπούς
της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης στην Κοινότητα με
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή
στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος
| Ποσοστό του κράτους μέλους |
Βέλγιο | 10% |
Βουλγαρία | 53% |
Τσεχική Δημοκρατία | 31% |
Εσθονία | 42% |
Ελλάδα | 17% |
Ισπανία | 13% |
Ιταλία | 2% |
Κύπρος | 20% |
Λετονία | 56% |
Λιθουανία | 46% |
Λουξεμβούργο | 10% |
Ουγγαρία | 28% |
Μάλτα I 23% |
Πολωνία | 39% |
Πορτογαλία | 16% |
Ρουμανία | 53% |
Σλοβενία | 20% |
Σλοβακία | 41% |
Σουηδία | 10% |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ
Κατανομή δικαιωμάτων προς εκπλειστηρίασμα από
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7Ε (παρ. 2,εδ.
γ), που εισάγεται με την παράγραφο 13 της παρούσας
απόφασης, που αντικατοπτρίζει τις πρώιμες προσπά−
θειες μερικών κρατών μελών να επιτύχουν μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20%
Κράτος μέλος | Κατανομή του 2 % έναντι της βάσεως
του Κιότο σε ποσοστά |
Βουλγαρία | 15% |
Τσεχική Δημοκρατία | 4% |
Εσθονία | 6% |
Ουγγαρία | 5% |
Λετονία | 4% |
Λιθουανία | 7% |

Πολωνία | 27% |
Ρουμανία | 29% |
Σλοβακία | 3% |
4) Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:
α) μετά τον τίτλο του παραρτήματος παρεμβάλλεται
ο ακόλουθος τίτλος:
«ΜΕΡΟΣ Α — Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
για τις εκπομπές από σταθερές εγκαταστάσεις».
β) προστίθεται το ακόλουθο μέρος Β:
«ΜΕΡΟΣ Β — Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
για τις εκπομπές από αεροπορικές δραστηριότητες
Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Οι εκπομπές παρακολουθούνται με υπολογισμούς. Οι
εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:
Κατανάλωση καυσίμου χ συντελεστή εκπομπών
Στην κατανάλωση καυσίμου συμπεριλαμβάνεται το
καύσιμο που καταναλώνει η εφεδρική μονάδα παρα−
γωγής ισχύος. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείται η
πραγματική κατανάλωση καυσίμου για κάθε πτήση, η
οποία υπολογίζεται με τον τύπο:
Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του
αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού
με καύσιμο για την πτήση − Ποσότητα καυσίμου που
περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την
ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την επό−
μενη πτήση + Εφοδιασμός με καύσιμο για την επόμενη
πτήση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με
την πραγματική κατανάλωση καυσίμου, χρησιμοποιείται
τυποποιημένη βαθμιδωτή μέθοδος για την κατ’ εκτίμηση
κατανάλωση καυσίμου από δεδομένα βασιζόμενα στις
βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες.
Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC
(Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίμα−
τος) συντελεστές εκπομπών, που περιλαμβάνονται στις
κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 για τις
απογραφές αερίων θερμοκηπίου ή σε μεταγενέστερες
επικαιροποιήσεις αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών,
εκτός εάν υπάρχουν ακριβέστεροι, ειδικοί για συγκε−
κριμένες δραστηριότητες συντελεστές εκπομπών, οι
οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα
εργαστήρια που χρησιμοποιούν αποδεκτές αναλυτικές
μεθόδους. Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα
είναι μηδέν.
Ο υπολογισμός είναι χωριστός για κάθε πτήση και
κάθε είδος καυσίμου.
Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 14
παράγραφος 3 κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών όπου περιλαμβάνονται:
− Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
− Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,
− Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και
της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση
επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,
− Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο που καλύ−
πτει η έκθεση για την εκτέλεση των αεροπορικών δρα−
στηριοτήτων του παραρτήματος Ι από τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
− Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και
της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συ−
γκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέ−
λεσε τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι αεροπορικές
δραστηριότητες,
− Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυν−
ση ενός προσώπου επικοινωνίας, και
− Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.
Β. Για κάθε είδος καυσίμου για το οποίο υπολογίζονται
οι εκπομπές:
− Κατανάλωση καυσίμου,
− Συντελεστής εκπομπών,
− Σύνολο σωρευμένων εκπομπών από όλες τις πτήσεις
οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει
η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότη−
τες του παραρτήματος Ι που άσκησε ο συγκεκριμένος
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
− Σωρευμένες εκπομπές από:
− όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την
περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις
απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι αεροπορικές δρα−
στηριότητες που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκ−
μετάλλευσης αεροσκαφών από και προς αεροδρόμιο
στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους,
− όλες τις άλλες πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά
την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις
αεροπορικές δραστηριότητες από τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
− Σωρευμένες εκπομπές από όλες τις πτήσεις οι οποί−
ες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκ−
θεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες
που άσκησε ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών και
οι οποίες:
− αναχώρησαν από κράτος μέλος, και
− αφίχθηκαν σε κράτος μέλος προερχόμενες από τρί−
τη χώρα,
− Αβεβαιότητα.
Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων
για τους σκοπούς των άρθρων 3ε και 3στ
Για την υποβολή αίτησης για την κατανομή δικαιω−
μάτων σύμφωνα με το άρθρο 3ε παράγραφος 1 ή το
άρθρο 3στ παράγραφος 2, η ποσότητα αεροπορικής
δραστηριότητας υπολογίζεται σε τονοχιλιόμετρα με
τον ακόλουθο τύπο:
τονοχιλιόμετρα = απόσταση x ωφέλιμο φορτίο
όπου:
«απόσταση» σημαίνει την απόσταση ορθοδρομίας
μεταξύ του αεροδρομίου αναχώρησης και του αερο−
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δρομίου άφιξης, συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή
95 km, και
«ωφέλιμο φορτίο» σημαίνει το άθροισμα της μάζας
των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ταχυδρομείου και
επιβατών.
Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου φορτίου:
− ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των ατόμων στο
αεροσκάφος εκτός των μελών του πληρώματος,
− ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να
επιλέξει να εφαρμόσει για τους επιβάτες και τις ελεγ−
μένες αποσκευές είτε την πραγματική είτε την τυπική
μάζα που αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της
μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις αντίστοιχες πτή−
σεις, είτε προκαθορισμένη τιμή 100 kg για κάθε επιβάτη
και τις ελεγμένες αποσκευές του.
Δήλωση τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκο−
πούς των άρθρων 3ε και 3στ
Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 3ε
παράγραφος 1 ή του άρθρου 3στ παράγραφος 2, κάθε
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει τις ακό−
λουθες πληροφορίες:
Α. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών, όπου περιλαμβάνονται:
− Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
− Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,
− Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και
της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση
επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,
− Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το έτος που καλύπτει
η αίτηση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστη−
ριοτήτων του παραρτήματος Ι από τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,
− Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και
της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκε−
κριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε
τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος
Ι,
− Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρο−
μείο ενός αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου, και
− Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.
Β. Τονοχιλιομετρικά δεδομένα:
− Πλήθος πτήσεων ανά ζεύγος αεροδρομίων,
− Επιβατοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,
− Τονοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,
− Επιλεγείσα μέθοδος υπολογισμού της μάζας επιβα−
τών και ελεγμένων αποσκευών,
− Σύνολο τονοχιλιομέτρων όλων των πτήσεων οι οποί−
ες εκτελέστηκαν κατά το έτος που καλύπτει η δήλωση
και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του
παραρτήματος Ι που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.».
5. Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:
α) μετά τον τίτλο του παραρτήματος παρεμβάλλεται
ο ακόλουθος τίτλος:
«ΜΕΡΟΣ Α — Εξακρίβωση των εκπομπών από σταθερές
εγκαταστάσεις»,
β) προστίθεται το ακόλουθο μέρος Β:
«ΜΕΡΟΣ Β — Εξακρίβωση των εκπομπών από αεροπο−
ρικές δραστηριότητες
13. Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζο−
νται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται για την εξα−
κρίβωση των εκθέσεων για τις εκπομπές από πτήσεις
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που εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του
παραρτήματος Ι.
Για τον σκοπό αυτό:
α) στην παράγραφο 3, η μνεία «φορέας εκμετάλλευ−
σης» νοείται ως μνεία «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκα−
φών» και, στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου,
η μνεία «εγκατάσταση» νοείται ως μνεία « αεροσκάφος
που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών
δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση».
β) στην παράγραφο 5, η μνεία «η εγκατάσταση» νοεί−
ται ως μνεία «ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»’
γ) στην παράγραφο 6, η μνεία «δραστηριοτήτων που
λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση» νοείται ως μνεία
«αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση
και ασκεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών».
δ) στην παράγραφο 7, η μνεία «στον χώρο της εγκα−
τάστασης» νοείται ως μνεία «στους χώρους που χρη−
σιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών για
την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που
καλύπτει η έκθεση»
ε) στις παραγράφους 8 και 9, η μνεία «τις πηγές εκπο−
μπών της εγκατάστασης» νοείται ως μνεία «αεροσκάφος
για το οποίο είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών» και
στ) στις παραγράφους 10 και 12, η μνεία «φορέας εκ−
μετάλλευσης» νοείται ως μνεία «φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών».
Πρόσθετες διατάξεις για τον έλεγχο των εκθέσεων
σχετικά με τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφο−
ρών
14. Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι:
α) έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτήσεις οι οποίες
εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του πα−
ραρτήματος Ι. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος,
ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα για τα δρομολόγια
και άλλα δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση
του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμ−
βανομένων δεδομένων από τον Eurocontrol που έχει
ζητήσει ο εν λόγω φορέας.
β) υφίσταται γενική συνέπεια μεταξύ των δεδομένων
για τη σωρευμένη κατανάλωση καυσίμων και των δεδο−
μένων για την αγορά ή τον κατ’ άλλο τρόπο εφοδιασμό
με καύσιμα του αεροσκάφους που εκτελεί την αεροπο−
ρική δραστηριότητα.
Πρόσθετες διατάξεις για την εξακρίβωση των τονο−
χιλιομετρικών δεδομένων που υποβάλλονται για τους
σκοπούς των άρθρων 3ε και 3στ
15. Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται

στο παρόν παράρτημα για τον έλεγχο των εκθέσεων
σχετικά με τις εκπομπές δυνάμει του άρθρου 14 παρά−
γραφος 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, όπου αρμόζει,
και στην εξακρίβωση των αεροπορικών τονοχιλιομε−
τρικών δεδομένων.
16. Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι στην αίτηση του
φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει του άρθρου 3ε παράγρα−
φος 1 και του άρθρου 3στ παράγραφος 2, έχουν ληφθεί
υπόψη μόνον οι πτήσεις οι οποίες πράγματι εκτελέστη−
καν και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες
του παραρτήματος Ι για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο
φορέας εκμετάλλευσης. Για την εκτέλεση αυτού του
καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά
με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από
τον Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας. Επι−
πλέον, ο ελεγκτής εξακριβώνει ότι το ωφέλιμο φορτίο
που δηλώνει ο φορέας εκμετάλλευσης αντιστοιχεί στα
στοιχεία του αρχείου ωφέλιμου φορτίου που τηρεί ο
φορέας εκμετάλλευσης για λόγους ασφαλείας».
Άρθρο 4
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν καταργείται.
Άρθρο 5
Τυχόν δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας θα
καλυφθεί από τις υφιστάμενες πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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