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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1021
25 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. H.Π. 26910/852 / Ε103
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμά−
των εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ……. κ.λπ.» (Β΄ 1931),
όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας
2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήμα−
τος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκη−
πίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/
1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
…κ.λπ.» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2
(παρ. 1ζ) του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι−
καίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και το άρθρο 65
του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις 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, 28,29 και 30 του
Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
(Α΄ 160) όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο
7 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και το άρθρο 30 με το άρθρο
98 (παρ.12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη» (Α΄ 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο
με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και με το άρθρο
21 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

5. Tις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του
Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕκαι 96/61/ΕΕ κ.ά.»
(Α΄ 91).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι−
ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(Α΄ 209).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα−
σία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο−
βλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμι−
ση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24)
8. Τις διατάξεις του Ν. 3889 /2010 «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύ−
ρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).
9. Την υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστή−
ματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ−
μοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 1931), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9267/468/2007 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 286) και στη συνέχεια με την
υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 2030).
10. Την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
«για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο
τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπο−
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της
Κοινότητας».
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012 «για την επαλήθευση
των εκθέσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερ−
μοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τη διαπίστευση
των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕL
181/1/12−7−2012).
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12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012 «για την παρακολού−
θηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπο−
μπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου» (ΕΕL 181/30/12−7−2012).
13. 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).
14. Την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου της
25ης 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 …..κ.λπ.» (ΕΕL 130/1/15−5−2002).
15. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/278/
ΕΚ της 27ης Απριλίου 2011 «σχετικά με τον καθορισμό
ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕL 130/1/17−5−2011).
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία
2004/35/ΕΚ….κ.λπ.» (Α΄ 190).
17. Την υπ’ αριθμ.1958/2012 Υπουργική απόφαση «Κα−
τάταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριο−
τήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)»
(Β΄21), όπως ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. 48963/2012 κοινή υπουργική απόφαση
«Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστη−
ριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υπουρ−
γικής απόφασης. …σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του
Ν. 4014/2011» (Β΄ 2703).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
20. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως αυτό ισχύει.
21. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
22. Tις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 221).
23. Την υπ’ αριθ. Υ43/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρο Καλογιάννη» (Β΄2094).
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1, παρ.1 οδηγίας 2009/29/ΕΚ)
Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
54409/2632/2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), 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’ αριθμ. 9267/468/2007 κοινή υπουργική απόφαση
και στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινή
υπουργική απόφαση, με την οποία έχουν ενσωματωθεί οι
παράγραφοι 9,10,11,12 (άρθρο 10α) και 13 του άρθρου 1 της
οδηγίας 2009/29/ΕΚ, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση και
με τις υπόλοιπες διατάξεις 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), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου τρίτου (παραγρ. 1) του Ν. 3017/2002. Στο πλαίσιο
αυτό η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες, μέτρα και
διαδικασίες που αποβλέπουν στην κλιμάκωση των μει−
ώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ώστε αυτή
να συνεισφέρει στα επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται
σε κοινοτικό επίπεδο, επιστημονικά απαραίτητα για την
αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος και έτσι
η χώρα να συμβάλλει στην προώθηση της υλοποίησης
των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη διεθνή
κοινότητα για την αύξηση της συνεισφοράς του κοινοτικού
συστήματος στην επίτευξη της συνολικής μείωσης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Άρθρο 2
(άρθρο 1, παρ. 2−8, 12 (υποπαρ. 15, 16)
και 14−32 οδηγίας 2009/29/ΕΚ)
Η υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινή υπουργική από−
φαση (B΄1931), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
9267/468/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄286) και στη
συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Β΄2030), τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 9267/468/2007
ΚΥΑ και στη συνέχεια με την παράγραφο 2 της υπ’
αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουργικής απόφασης,
τροποποιείται ως ακολούθως:
α) η παράγραφος ζ αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) «νεοεισερχόμενος» νοείται:
— κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσό−
τερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
παράρτημα I και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκ−
πομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την
30ή Ιουνίου 2011 ή
— κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μια από τις
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό
σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 ή 2
για πρώτη φορά, ή
— κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσό−
τερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
παράρτημα I ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνε−
ται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 1 ή 2, και η οποία υπέστη μια σημαντική
επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ό,τι αφορά
την επέκταση αυτή»˙
β) Μετά την παράγραφο κβ προστίθενται οι παράγρα−
φοι κγ και κδ που έχουν ως εξής:
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«κγ) «καύση»: κάθε οξείδωση καυσίμων, ανεξάρτητα
από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η παρα−
γόμενη από τη διαδικασία αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική
ή μηχανική ενέργεια και οποιεσδήποτε άλλες άμεσα
συνδεόμενες δραστηριότητες, περιλαμβανομένου του
καθαρισμού απαερίων˙
κδ) «παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος»: μια εγκατά−
σταση η οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2005,
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για πώληση σε τρίτους και δεν
έχει δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι,
με εξαίρεση την “καύση καυσίμων”.»
2. Στο άρθρο 4Γ το οποίο εισάγεται με την παρά−
γραφο 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινή υπουργική απόφαση, στην παράγραφο 2, η πρώτη
φράση τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος
2(α) περίοδο που αρχίζει…..».
3. Στο άρθρο 4Ζ το οποίο εισάγεται με την παρά−
γραφο 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, στην παράγραφο 2, η
φράση: «….με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που
καθορίζονται….. σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012 που εκδόθηκε σύμφω−
να με το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ».
4. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Το εδάφιο 1 της παραγράφου Α, το οποίο αριθμεί−
ται ως 2, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου
7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης που
πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 22,
με αποτέλεσμα την παραγωγή εκπομπών που σχετίζο−
νται με την εν λόγω δραστηριότητα, πρέπει από την
1η Ιανουαρίου 2005 να είναι κάτοχος άδειας εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου (Ε.Α.Θ.) που χορηγείται σύμφωνα
με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου αυτού».
β) Στο εδάφιο 2.1 της παραγράφου Β, όπως τροποποι−
ήθηκε με το εδάφιο γ της παραγράφου 7 του άρθρου
2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινή υπουργική από−
φαση, η περίπτωση (στ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ. των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και
των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10».
γ) Μετά το εδάφιο 4 της παραγράφου Β, προστίθεται
εδάφιο 4α που έχει ως ακολούθως:
«4α. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, κάθε πέντε χρόνια
τουλάχιστον, την άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις».
δ) Το εδάφιο δ της παραγράφου Γ αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«δ. σε ένα σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) που εκδίδεται σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 που εισάγεται με
την παράγραφο 11 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ. Οι φορείς
εκμετάλλευσης έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν
τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται τρο−
ποποίηση της άδειας ΕΑΘ. Στην περίπτωση αυτή οι
φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν τα τυχόν ενημε−
ρωμένα σχέδια παρακολούθησης στην αρμόδια αρχή
προς έγκριση».
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ε) Στο εδάφιο στ (περ. i) της παραγράφου Γ όπως
τροποποιήθηκε με το εδάφιο ζ της παραγράφου 7 του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως
ακολούθως:
«i. για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της
λειτουργίας της εγκατάστασης, ή επέκταση, βελτίωση,
εκσυγχρονισμό ή σημαντική μείωση της παραγωγικής
ικανότητας της εγκατάστασης ή παύση (οριστική ή προ−
σωρινή) της λειτουργίας της».
5. Το άρθρο 7A το οποίο εισάγεται με την παράγραφο
4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 9267/468/2007 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 11 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«Άρθρο 7Α
Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστη−
ριότητες έργων στο κοινοτικό σύστημα πριν από την
έναρξη ισχύος μιας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιμα−
τικές αλλαγές
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 17, όπως τροποποιήθηκαν με την πα−
ράγραφο 19 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, ισχύουν οι παράγραφοι
2 έως 7 του παρόντος άρθρου.
2. Στον βαθμό που τα επιτρεπόμενα επίπεδα χρήσης
μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευ−
σης, ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για
την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή
έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της
παραγράφου 7.1, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, την εκχώρηση των
δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό τους με ισχύ από
1−1− 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU
που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως
1−1−2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα
για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο
2008 έως 2012.
Έως την 31η Μαρτίου 2015, η αρμόδια αρχή πραγμα−
τοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Το αίτημα αυτό πρέπει να υποβληθεί από τους φορείς
εκμετάλλευσης στο ΓΕΔΕ μέχρι 15−2−2015.
3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων
CER/ERU τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλ−
λευσης ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την
περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει
χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της πα−
ραγράφου 7.1, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους φορείς
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU
που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί
πριν από τις 31−12−2012 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις
εκπομπών από 1−1− 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ
από 1−1−2013 και μετά.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για
όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση
στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.
4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων
CER/ERU τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλ−
λευσης ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την
περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει
χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της πα−
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ραγράφου 7.1, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους φορείς
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά,
με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013
και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους
τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012,
μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την
Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα
δύο πραγματοποιείται πρώτο.
5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/
ERU τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης
ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την περίοδο
2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί
δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 7.1
και μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη
σύναψη διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος,
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο κοινοτικό σύστημα
πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες δρα−
στηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που
έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπε−
δα χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς
εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά
μόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρε−
ώσεις τους που απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.
6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5
προβλέπουν τη χρήση στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικών
μορίων από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση
στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012,
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πη−
γές ενεργείας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν
τη μεταφορά τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη.
Οιαδήποτε τέτοια συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει
τη χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν από έργα
όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από
το επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει των μέτρων
που αναφέρονται στο άρθρο 10α που εισάγεται με την
παράγραφο 12 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ ή
κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία.
7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας για τις
κλιματικές αλλαγές, από 1ης Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο
κοινοτικό σύστημα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες
χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.
7.1. Επιτρέπεται σε όλους τους υφιστάμενους φορείς
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια κατά
την περίοδο 2008 έως 2020 είτε μέχρι την ποσότητα
που τους επιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έως 2012,
είτε σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο πο−
σοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 11
%, της κατανομής τους για την περίοδο το 2008 έως
2012, το υψηλότερο από τα δύο.
7.2. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμο−
ποιούν πιστωτικά μόρια άνω του 11 % που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο, μέχρι την ποσότητα με την οποία η
συνδυασμένη ελεύθερη κατανομή τους για την περίοδο
2008 έως 2012 και τα συνολικά δικαιώματα πιστωτικών
μορίων ισούνται με ένα ορισμένο ποσοστό των ελεγμέ−
νων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2005 έως 2007.
7.3. Οι νεοεισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων της περιόδου 2008 έως 2012, που δεν
έλαβαν ούτε ελεύθερη κατανομή ούτε δικαίωμα χρή−

σης πιστωτικών μορίων CER και ERU κατά την περίο−
δο 2008−2012, και οι νέοι κλάδοι έχουν δυνατότητα να
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσότητα που
αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί
να οριστεί κάτω του 4,5 %, των ελεγμένων εκπομπών
τους κατά την περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς αερο−
μεταφορών μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια
μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό το οποίο δεν
μπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5 % των ελεγμένων
εκπομπών τους για το διάστημα 2013 έως 2020.
7.4. Μέτρα για τον καθορισμό των ακριβών ποσοστών
που εφαρμόζονται όσον αφορά το πρώτο, δεύτερο και
τρίτο εδάφιο, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2, της οδηγίας
2003/87/ΕΚ».
6. Στο άρθρο 7Β το οποίο εισάγεται με την παράγρα−
φο 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 9267/468/2007 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 12 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, στο τέλος της παραγρά−
φου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες έργων οι μετέχο−
ντες των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει
προσυπογράψει τη διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά
είτε σε χώρα ή υπο−ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντό−
τητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό σύστημα
σύμφωνα με το άρθρο 15».
7. Στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, μετά την παράγραφο 3, όπως
αντικαταστάθηκε με το εδάφιο γ της παραγράφου 14
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης, προστίθεται νέα παράγραφος
3α που έχει ως ακολούθως:
«3α. Υποχρέωση επιστροφής δικαιωμάτων δεν υφίστα−
ται για εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύ−
τηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε
εγκατάσταση η οποία διαθέτει νόμιμη άδεια σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 48416/2037/2011 κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄2516) η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την
οδηγία 2009/31/ΕΚ».
8. Το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 15 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«Άρθρο 9
Ισχύς των δικαιωμάτων
1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουα−
ρίου 2013 και εντεύθεν, ισχύουν για εκπομπές οκταετών
περιόδων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.
2. Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη εκάστης περιόδου
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δικαιώματα που
δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυ−
ρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, ακυρώνονται από τον
διαχειριστή του μητρώου.
Ο διαχειριστής του μητρώου εκδίδει τα δικαιώματα
για την τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση των
τυχόν δικαιωμάτων τους που έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο.
3. Σε περίπτωση μερικής παύσης της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων εφαρμόζεται το άρθρο 23 της απόφα−
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/278/ΕΕ.
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9) Το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 16 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
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1. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή κάθε
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρακολουθεί τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβάλλει στο ΓΕΔΕ
μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, επαληθευμένη
έκθεση για τις εκπομπές της εγκατάστασης ή, από την
1η Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών που εκμεταλλεύ−
εται κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους.
2. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων για τις
εκπομπές πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 601/2012».
10) Το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθη−
κε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
9267/468/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, και στη
συνέχεια με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουργικής απόφασης,
τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται από τον εξής:
«Επαλήθευση της εγκυρότητας των εκθέσεων−Διαπίστευση»
β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευ−
σης των εγκαταστάσεων και οι φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο 10, ελέγχονται και
επαληθεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
600/2012».
11) Μετά το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, προστίθεται
άρθρο 11α που έχει ως ακολούθως:

13. Στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
9267/468/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, και στη
συνέχεια με την παράγραφο 18 του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, η
παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανου−
αρίου 2012 και εντεύθεν, τηρούνται στο μητρώο της Ευ−
ρωπαϊκής Κοινότητας για την εκτέλεση των διαδικασιών
που έχουν σχέση με τη διατήρηση των λογαριασμών
που έχουν ανοιχθεί στο εθνικό μητρώο και με την κατα−
νομή, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
Ο διαχειριστής του μητρώου εκπληρώνει την εκτέλε−
ση των αδειοδοτημένων λειτουργιών στο πλαίσιο της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο».
14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ.
54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης, η δεύ−
τερη πρόταση που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
12 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 9267/468/2007 κοινής
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή
στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη
λειτουργία των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των
εκτελεστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για
την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την
επαλήθευση και τη διαπίστευση, καθώς και σε θέματα
σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/87/
ΕΚ, όπως ισχύει, και με τη φορολογική μεταχείριση των
δικαιωμάτων, εάν υπάρχει.»˙
15. Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, καταργείται
16. Μετά το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται το άρθρο
14Α που έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 11α
Αποκάλυψη πληροφοριών
και επαγγελματικό απόρρητο

«Άρθρο 14Α
Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα
που μειώνουν τις εκπομπές

1. Το ΓΕΔΕ διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις και
οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποσότητα και την
κατανομή δικαιωμάτων καθώς και στην παρακολούθη−
ση, στον έλεγχο και στην επαλήθευση των εκπομπών,
γνωστοποιούνται αμέσως εγγράφως στους ενδιαφερό−
μενους μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, ώστε να
εξασφαλίζεται η αμερόληπτη πρόσβαση.
2. Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελμα−
τικό απόρρητο δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο
πρόσωπο ή αρχή εκτός αν το προβλέπουν οι διατάξεις
της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας».
12. Στο άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 14 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 9267/468/2007
κοινής υπουργικής απόφασης, και στη συνέχεια με την πα−
ράγραφο 20 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010
κοινής υπουργικής απόφασης, το εδάφιο 1γ επανέρχεται
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές που
σχετίζεται με δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, αυξάνεται σύμφωνα με
τον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή».

1. Πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου 14, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕ−
ΚΑ μετά από εισήγηση του ΓΕΔΕ, μπορεί να υποβάλ−
λει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη θέσπιση
μέτρων που αφορούν στην εκχώρηση δικαιωμάτων ή
πιστωτικών μορίων σε έργα που μειώνουν τις εκπο−
μπές αερίων θερμοκηπίου και δεν καλύπτονται από το
κοινοτικό σύστημα. Η θέσπιση των μέτρων αυτών γίνε−
ται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τη διαδικασία της
παραγράφου 1 του άρθρου 24Α που εισάγεται με την
παράγραφο 26 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ. Τα εν λόγω
μέτρα δεν οδηγούν σε διπλή μέτρηση των μειώσεων
εκπομπών ούτε παρακωλύουν την ανάληψη άλλων μέ−
τρων πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών που δεν
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα.
2. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην
εκχωρεί, μετά από εισήγηση του ΓΕΔΕ, δικαιώματα ή
πιστωτικά μόρια σε έργα ορισμένων τύπων που εκτε−
λούνται νόμιμα και μειώνουν τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου στην ελληνική επικράτεια».
17. Το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
Παρακολούθηση και υποβολή επαληθευμένων
εκθέσεων για τις εκπομπές
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«Άρθρο 15

1. Η πραγματοποίηση συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας
και τρίτων χωρών για τα δικαιώματα εκπομπών αερί−
ων του θερμοκηπίου είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν
συναφθεί συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης
και τρίτων χωρών για την αμοιβαία αναγνώριση των
δικαιωμάτων αυτών, μεταξύ του κοινοτικού συστήματος
και συμβατών υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας εκ−
πομπών αερίων θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα όρια
εκπομπών τα οποία έχουν καθιερωθεί σε τρίτη χώρα
ή σε υπο−ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 25 της οδηγίας
2003/87, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 της
οδηγίας 2009/29/ΕΚ.
2. Είναι δυνατόν να συνάπτονται μη δεσμευτικές
συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών ή υπο−
ομοσπονδιακών ή περιφερειακών οντοτήτων, ώστε να
προβλέπεται διοικητικός και τεχνικός συντονισμός ανα−
φορικά με δικαιώματα στο πλαίσιο του κοινοτικού συ−
στήματος ή άλλων υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα
όρια εκπομπών»
18. Τα άρθρα 17 και 18 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως το άρθρο 17 τρο−
ποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 9267/468/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, και
στη συνέχεια με την παράγραφο 19 του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουργικής απόφασης,
καταργούνται.
19. Το άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
9267/468/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, και στη
συνέχεια με την παράγραφο 20 του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουργικής απόφασης,
τροποποιείται ως ακολούθως:
α) στο εδάφιο 1δ της παραγράφου Α, το οποίο τρο−
ποποιήθηκε και μετονομάσθηκε σε γ, σύμφωνα με την
παράγραφο 20 (περιπ. δ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
57495/2959/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, προστί−
θεται η ακόλουθη πρόταση:
«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μεριμνά για
την αντίστοιχη κοινοποίηση στο EUROCONTROL των
ονομάτων των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών.»
β) Στην παράγραφο 2, το εδάφιο α και το εδάφιο β
αντικαθίστανται ως εξής:
«2.α) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης
ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που παραβαί−
νει άλλες διατάξεις της απόφασης αυτής, πέραν των
αναφερομένων στην παράγραφο Α1, επιβάλλονται κατά
περίπτωση οι ακόλουθες κυρώσεις:
αα) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης που
παραβαίνει, με πράξη ή παράλειψη, τις διατάξεις των
άρθρων 5, 10,11 και 13 (παρ. 7), όπως ισχύουν, καθώς και
τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) και των αποφάσεων
(ΕΕ) που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σε εφαρμογή και
εκτέλεση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει, επι−
βάλλεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕKA, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του ΓΕΔΕ και προηγούμενη
ακρόαση του ενδιαφερόμενου:

i) πρόστιμο για κάθε παράβαση από 3.000 έως 15.000
ευρώ,
ii) προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης
από 5 έως 20 ημέρες.
Με την απόφαση επιβολής της διακοπής λειτουργίας,
μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από 1.000 έως 6.000
ευρώ για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης.
ββ) Σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, που
παραβαίνει με πράξη ή παράλειψη τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται με απόφαση του
Υπουργού ΠΕKA, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
ΓΕΔΕ και γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) και εφόσον προηγηθεί ακρόαση του παραβάτη
πρόστιμο για κάθε παράβαση από 20.000 έως 50.000
ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής δρα−
στηριότητας και τις εκπομπές.
β) Κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω κυ−
ρώσεων, λαμβάνονται υπόψη, η σοβαρότητα της πα−
ράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση
στις υποδείξεις του ΓΕΔΕ και της ΥΠΑ κατά περίπτωση,
οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός
υπαιτιότητας».
γ) το νέο εδάφιο δ της παραγράφου Α1, το οποίο
εισάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 20 (περιπ.ε) του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 57495/2959/2010 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«δ. Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής
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 Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει απόφαση για την επιβολή
απαγόρευσης λειτουργίας ή πτήσεων για τον συγκεκρι−
μένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών».
Άρθρο 3
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΥΑΓ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02010212504130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

