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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο – 
  
 «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 

εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61 ΕΚ του 

Συμβουλίου» (OJL275 της 25.10.2003, σ.32).  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης 

Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου 

Νόμος του 2004.  
  
Ερμηνεία. 

 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 
  
 «άδεια» σημαίνει άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου που εκδίδεται 

σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 και 10· 
  
 «αέρια θερµοκηπίου» σημαίνει τα αέρια που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα ΙΙ· 
  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό · 
  
 «Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό που εξουσιοδοτείται να 
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ενεργεί ως αρχιεπιθεωρητής με βάση το άρθρο 26(1)· 
 «δικαίωµα» σημαίνει το δικαίωµα εκποµπής ενός τόνου ισοδύναµου 

διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισµένης περιόδου, το 

οποίο ισχύει μόνο για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων του 

παρόντος Νόμου και το οποίο µπορεί να μεταβιβάζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου · 
  
 «εγκατάσταση» σημαίνει τη σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται 

µία ή περισσότερες δραστηριότητες απαριθµούµενες στο Παράρτηµα Ι 

και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άµεσα σχετιζόµενες µε αυτές, 

οι οποίες συνδέονται, τεχνικά, µε τις διεξαγόµενες δραστηριότητες στο 

συγκεκριµένο τόπο και θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις 

εκποµπές και τη ρύπανση· 
  
 «εκποµπές» σημαίνει την απελευθέρωση αερίων θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα από πηγές µιας εγκατάστασης· 
  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 «κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει 

ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες προσώπων· 
  
 «νεοεισερχόµενος» σημαίνει κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται µία ή 

περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου ή ενηµέρωση της άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

λόγω αλλαγής στη φύση ή στη λειτουργία ή λόγω επέκτασης της 

εγκατάστασης, ύστερα από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του 

Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής· 
  
 «Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με 

βάση το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου· 
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 «Σχέδιο» σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής που ετοιμάζεται με 

βάση το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου· 

  

 «τόνος ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα» σημαίνει ένα µετρικό τόνο 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου 

θερµοκηπίου απαριθµούµενου στο Παράρτηµα ΙΙ, µε ένα ισοδύναµο 

δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη· 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος· 

  

 «υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που λειτουργεί κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου· 

  

 «φορέας εκµετάλλευσης» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο 

εκµεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν 

μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονοµικές εξουσίες όσον αφορά την 

τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης· 
  
Σκοπός  

και πεδίο 

εφαρμογής. 

 

Παράρτημα Ι. 

 

Παράρτημα ΙΙ. 

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η καθιέρωση ενός 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, 

από εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση 

των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου που αναφέρεται στο 

Παράρτημα ΙΙ, κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 

οικονομικά αποτελεσματικό.  
  

 

56(Ι) του 2003. 

     (2)  Ο παρών νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε 

απαιτήσεων απορρέουν από τον περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και 

Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου του 2003. 
  
Αρμόδια αρχή. 4.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ορίζεται ο 

Υπουργός. 
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Έκδοση 

Κανονισμών. 
5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει Κανονισμούς που  απαιτούνται 

για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 

καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου. 
  
      (2)  Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου 

(1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 

μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα: 
  

 

Παράρτημα Ι. 

 (α)       Τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίες να ρυθμίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· 

   

  (β)  τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση και 

λειτουργία των εγκαταστάσεων· 

   

  (γ)  την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων με 

βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· 

  

      (3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο 

μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29, να προβλέπουν 

κυρώσεις για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων των Κανονισμών, οι 

οποίες να μην υπερβαίνουν τον ένα χρόνο φυλάκιση και £10000 

χρηματική ποινή. 

  

      (4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο 

μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα με 

τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.  

  

      (5)  Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου 

(4), τα διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από 

τα ακόλουθα θέματα: 
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   (α) Τον καθορισμό ελέγχων και επιθεωρήσεων στις 

εγκαταστάσεις· 

   
   (β) την κατάρτιση προγραμμάτων μείωσης εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου καθώς και την πληροφόρηση και 

συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης των 

προγραμμάτων αυτών· 
   
  (γ) τον καθορισμό προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται 

ορισμένες ενέργειες που προβλέπονται στους Κανονισμούς· 
  
 

 

 

 

 

156(Ι) του 2002. 

     (6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μπορεί, με 

διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών ή 

διεθνών  προτύπων ή προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως 

Κυπριακά δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής 

Πληροφόρησης Νόμου του 2002. 
  
Συντονισμός 

διαδικασιών. 

 

56(Ι) του 2003. 

 

6.  Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο και 

η αίτηση αφορά εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι 

του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 

Νόμου του 2003, ο Υπουργός διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς του αναγκαίου συντονισμού.  

 
 ΜΕΡΟΣ  ΙΙ:  ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
  
Άδεια εκποµπής 

αερίων 

θερµοκηπίου. 

Παράρτημα Ι. 

7. Κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα 

περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι, η οποία οδηγεί σε εκποµπές 

οριζόµενες σε σχέση µε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να 

εξασφαλίσει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την αρμόδια 

αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.  
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Αιτήσεις αδειών 

εκπομπής 

αερίων 

θερμοκηπίου. 

8.-(1) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην 

αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  
      (2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην 

αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία. 
  
Προϋποθέσεις 

και περιεχόμενο 

της άδειας 

εκπομπής 

αερίων 

θερμοκηπίου. 

9.-(1) Αίτηση για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου θα 

υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή σε ειδικό έντυπο που καθορίζει στο 

οποίο περιλαμβάνεται περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω: 

  
  (α)  Της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και 

της χρησιμοποιούμενης από αυτή τεχνολογίας· 
   
 

 

 
Παράρτημα ΙΙ. 

 (β)  των πρώτων και των βοηθητικών υλών η χρήση των οποίων 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων 

απαριθμούμενων  στο Παράρτημα ΙΙ· 

   
  (γ)  των πηγών οποιωνδήποτε αερίων απαριθμούμενων  στο 

Παράρτημα ΙΙ τα οποία εκπέμπονται ή δυνατό να 

εκπέμπονται από την εγκατάσταση, και 
   
  (δ)  των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των 

σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 

υιοθετούνται βάσει του άρθρου 18.  

  

      (2) Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1), στο έντυπο πρέπει να περιλαμβάνεται, επίσης, μη τεχνικού 

περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών αναφορικά με τα στοιχεία 
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που αναφέρονται στο εδάφιο (1).  
      (3) Εφόσον αυτό αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά της 

εγκατάστασης, μαζί με τις άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται, είναι 

δυνατό να ζητείται και η υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης 

πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για 

την πλήρη αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης. 
  
      (4)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο 

Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει επιπρόσθετα στοιχεία ή 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο που 

υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1). 
  
΄Εκδοση άδειας. 10.-(1) Η άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου χορηγείται από την 

αρμόδια αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής.  Σύμφωνα µε την άδεια επιτρέπονται οι εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τµήµα της, εφόσον η 

αρμόδια αρχή κρίνει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης είναι ικανός να 

υπολογίζει τις εκποµπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές. 

  

      (2)  Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) µπορεί να καλύπτει µία 

ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και 

υπό τον ίδιο φορέα εκµετάλλευσης. 

  

      (3) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

  

  (α)  Το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα εκµετάλλευσης· 

   

  (β)  περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκποµπών από την 

εγκατάσταση· 

   

  (γ)  απαιτήσεις παρακολούθησης, στις οποίες καθορίζονται η 
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µεθοδολογία και η συχνότητα παρακολούθησης· 

  (δ)  απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων· και 

   

  (ε)  υποχρέωση παράδοσης δικαιωµάτων ίσων µε τις συνολικές 

εκποµπές της εγκατάστασης ανά ηµερολογιακό έτος, όπως 

πιστοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 15, µέσα σε τέσσερις 

µήνες από τη λήξη του υπό αναφορά έτους. 

  

      (4)  Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο 

που η αρμόδια αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να 

ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση η οποία υποβάλλεται από 

τον φορέα εκμετάλλευσης τουλάχιστο 6 μήνες πριν από την λήξη της 

άδειας. 
  
Όροι άδειας 

εκπομπής 

αερίων 

θερμοκηπίου. 

11.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η αρμόδια αρχή 

δύναται να επισυνάψει σε αυτή οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι 

πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σύμφωνα  

με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
  
      (2)  Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δυνατό να 

περιλαμβάνουν - 
  

  (α)  Όρους που η αρμόδια αρχή θεωρεί κατάλληλους για να 

διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 

εγκατάσταση παρακολουθούνται και καταγράφονται· οι όροι 

δυνατό να αφορούν - 

   

   (i)  τις μεθόδους παρακολούθησης εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου και τη συχνότητα παρακολούθησης 

που πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να εφαρμόζει, 

και 

(ii)  εκθέσεις που θα πρέπει να υποβάλλονται από το 

φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τις εκπομπές 
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αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης·  
 

 

 
Παράρτημα V. 

 (β)  τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα 

υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 

στο Παράρτημα  V· 

   
  (γ)  τις υποχρέωσεις για ενημέρωση από το φορέα 

εκμετάλλευσης της αρμόδιας αρχής για απρόοπτους 

παράγοντες που τυχόν προκύπτουν και που πιθανόν να 

επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συμμόρφωση με 

τους όρους της άδειας.  

  

      (3) Η αρμόδια αρχή δύναται να επισυνάψει στην άδεια όρους οι 

οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε 

εγκατάστασης θα παραδίδει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους αριθμό 

δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν 

λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους.  

  

      (4) Η αρμόδια αρχή δύναται να επισυνάψει στην άδεια όρους οι 

οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί 

για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 12· οι όροι δυνατόν 

να αφορούν -  

  

  (α)  Την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να υπόκειται σε 

απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 

εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των εδαφίων (2) και 

(3), και  

   

  (β)  την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει 

την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή της φύσης 

ή της λειτουργίας, ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η 

οποία µπορεί να απαιτεί ενηµέρωση της άδειας εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου για την περίοδο της προσωρινής 
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εξαίρεσης, τουλάχιστο δυο μήνες πριν τη λήξη της περιόδου 

προσωρινής εξαίρεσης.  
  
Εξαιρέσεις 

εγκαταστάσεων. 
12. Εάν ζητηθεί γραπτώς από οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης, η 

αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, να εγκρίνει προσωρινή εξαίρεση εγκατάστασης  από την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό τον όρο ότι η 

εξαίρεση θα τύχει της σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή μετά από 

αίτημα της αρμόδιας αρχής.  
  
Αλλαγές που 

σχετίζονται  

με  τις 

εγκαταστάσεις. 

13.-(1) Ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια 

αρχή για κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της 

εγκατάστασης ή επέκτασή της η οποία µπορεί να απαιτεί ενηµέρωση 

της άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η 

αρµόδια αρχή ενηµερώνει κατάλληλα την άδεια.  

  

      (2)  Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει 

την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνοµα και η διεύθυνση του νέου 

φορέα. 

  
Ανάκληση ή 

τροποποίηση 

της άδειας. 

14. (1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτή 

ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτή, όταν προκύψουν τέτοιες αλλαγές 

σχετικά με την εγκατάσταση, ώστε αυτό να επιβάλλεται. 
  
      (2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή 

τροποποίηση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή των όρων 

της άδειας, αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 
  
Μεταβίβαση 

δικαιωμάτων 

άδειας. 

15.-(1) Η αρμόδια αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση σε άλλο 
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πρόσωπο μέρους ή όλων των δικαιωμάτων της άδειας, εάν οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση. 

  

      (2) Η αίτηση για μεταβίβαση δικαιωμάτων υποβάλλεται από κοινού 

από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης (‘ο εκχωρητής’)  και το 

ενδιαφερόμενο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων πρόσωπο  (“ο 

εκδοχέας”).  Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή σε ειδικό 

έντυπο και συνοδεύεται από την άδεια που κατέχει ο εκχωρητής. 

  

      (3) Η αίτηση για μεταβίβαση δικαιωμάτων θα πρέπει, μεταξύ 

άλλων, να περιλαμβάνει και το  όνοµα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση 

του εκχωρητή και του εκδοχέα. 

  

      (4) Σε περιπτώσεις που ο εκχωρητής επιθυμεί να μεταβιβάσει 

μέρος των δικαιωμάτων της άδειας στον εκδοχέα, στην αίτηση  

μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω: 

  

  (α)  Προσδιορισμός της δραστηριότητάς της, εγκατάστασης 

όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι, από την οποία, θα 

γίνει η μεταφορά δικαιωμάτων, και 

   

  (β)  προσδιορισμός της εγκατάστασης, από την οποία, θα γίνει η 

μεταφορά δικαιωμάτων. 

   

      (5) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων εκτός από 

τις περιπτώσεις όπου:  

  

  (α)  Ο προτεινόμενος εκχωρητής δε θα είναι ο φορέας 

εκμετάλλευσης εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της 

μεταβίβασης, και 

   

  (β)  ο προτεινόμενος εκχωρητής δεν τηρεί τους όρους της άδειας 

που αφορούν την παρακολούθηση και την υποβολή 
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εκθέσεων. 

 (6) Μετά την έγκριση μεταβίβασης δικαιωμάτων, η αρμόδια αρχή:  

  

  (α)  Στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους των δικαιωμάτων από 

τον εκχωρητή στον εκδοχέα - 

   

  (i)  εκδίδει νέα άδεια στον εκχωρητή η οποία - 

  

  (αα)  ισχύει για τη δραστηριότητα του εκχωρητή, 

   

  (ββ)  προσδιορίζει την εγκατάσταση του εκχωρητή, 

και 

   

  (γγ)  περιέχει όρους όπως αυτοί που δύνανται να 

περιληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 10· 

   

  (ii)  επιστρέφει την αρχική άδεια αναθεωρημένη με την 

αναγραφή της μεταβίβασης δικαιωμάτων και 

τροποποιημένη περιλαμβάνοντας τα πιο κάτω:   

  

  (αα)  τον προσδιορισμό της δραστηριότητας της 

περιλαμβανόμενης στο Παράρτημα Ι και τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από αυτή, 

   

  (ββ)  τον προσδιορισμό της εγκατάστασης, και   

   

  (γγ)  τους νέους όρους που θα ισχύουν μετά τη 

μεταβίβαση όπως αυτοί δύνανται να 

περιληφθούν σύμφωνα με το Άρθρο 10· 

  

  (β)  στην περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της ποσότητας 

των δικαιωμάτων της άδειας από τον εκχωρητή στον 

εκδοχέα, η άδεια αναθεωρείται και τροποποιείται με το 
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όνομα και τα άλλα στοιχεία του εκδοχέα, ο οποίος στο εξής 

θα καλείται ο φορέας εκμετάλλευσης της εκχωρούσας 

εγκατάστασης.  

  

      (7)(α)  Σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων της άδειας 

από τον εκχωρητή στον εκδοχέα, η μεταβίβαση ισχύει από την 

ημερομηνία που συμφωνείται από τους αιτητές και καθορίζεται στην 

αναθεωρημένη άδεια.        

  

 (β) Στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους των δικαιωμάτων της 

άδειας από τον εκχωρητή στον εκδοχέα:  

   

  (α) Η μεταβίβαση ισχύει από την ημερομηνία που συμφωνείται 

από τους αιτητές και καθορίζεται στη νέα άδεια που 

εκδίδεται, και       

   

  (β) οι όροι της άδειας, που θα ισχύουν μετά τη μεταβίβαση, θα 

είναι οι ίδιοι με τους όρους της αρχικής άδειας πριν από την 

εν λόγω μεταβίβαση.  
  
Επιστροφή 

δικαιωμάτων 

άδειας. 

16. Κάθε αδειοδοτημένη, με βάση τον παρόντα Νόμο, εγκατάσταση 

που τερματίζει τη λειτουργία οποιασδήποτε δραστηριότητας 

περιλαμβανόμενης στο Παράρτημα Ι, η οποία οδηγεί σε εκποµπές 

οριζόµενες σε σχέση µε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει— 
  
  (α)  Στην περίπτωση που τερματίζει τη λειτουργία όλων των 

δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, να παραδίδει στην 

αρμόδια αρχή την άδεια καθώς και αριθμό δικαιωμάτων που 

αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω 

εγκατάσταση όπως αυτό καθορίζεται στους όρους της 

άδειας· 

   

  (β)  στην περίπτωση που τερματίζει τη λειτουργία μίας ή 
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ορισμένων  δραστηριοτήτων της, να παραδίδει στην 

αρμόδια αρχή αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις 

εκπομπές από τις εν λόγω δραστηριότητες της 

εγκατάστασης όπως αυτό καθορίζεται στους όρους της 

άδειας. 
  
Ακύρωση 

δικαιωμάτων 

άδειας. 

17.-(1) Η αρμόδια αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ακυρώσει, άδεια εκπομπής 

αερίων θερμοκηπίου που χορηγήθηκε σε εγκατάσταση, στο σύνολό 

της ή μέρος της, ειδοποιώντας ταυτόχρονα με επιστολή το φορέα 

εκμετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης, όταν για οποιοδήποτε λόγο 

οι συνθήκες υπό τις οποίες η αρχική άδεια εκδόθηκε, 

διαφοροποιούνται κατά τρόπο που να δικαιολογούν τέτοια ακύρωση.    
  
      (2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και 

σύμφωνα με το εδάφιο (3), η αρμόδια αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ειδοποιήσει με επιστολή, 

για ακύρωση δικαιωμάτων άδειας όταν- 

   

  (α)  Ο κάτοχος άδειας παύσει να είναι ο φορέας εκμετάλλευσης  

εγκατάστασης που πραγματοποιεί οποιαδήποτε 

δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι, ή 

   

  (β)  όταν δεν πραγματοποιείται στην εγκατάσταση οποιαδήποτε 

δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι. 

   
 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι. 

     (3) Η άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να 

ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή για σκοπούς που αναφέρεται στο  

εδάφιο (2) αφού πρώτα ολοκληρωθεί η σχετική περίοδος που 

αναφέρεται στο άρθρο 20, εάν το Σχέδιο προβλέπει για αυτή την 

περίοδο την παραχώρηση δικαιωμάτων στο φορέα εκμετάλλευσης 

εγκατάστασης που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα 

περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι. 
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      (4) Η ειδοποίηση ακύρωσης δικαιωμάτων άδειας μπορεί- 

  

  (α)  Να ακυρώνει το σύνολο των δικαιωμάτων της άδειας, ή 

   

  (β)  να ακυρώνει δικαιώματα που αφορούν συγκεκριμένη 

δραστηριότητα της εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι. 

  

      (5) Η ειδοποίηση ακύρωσης δικαιωμάτων της άδειας πρέπει να 

καθορίζει- 

  

  (α)  Στην περίπτωση ακύρωσης που αφορά το εδάφιο (4)(β), την 

ποσότητα των δικαιωμάτων της άδειας που ακυρώνονται, 

και 

   

  (β)  σε όλες τις περιπτώσεις, την ημερομηνία από την οποία θα 

τίθεται σε ισχύ η ακύρωση των δικαιωμάτων της άδειας, που 

πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι οχτώ μέρες από την 

αποστολή της ειδοποίησης ακύρωσης.   
  
Εξακρίβωση.  

 

 
Παράρτημα V. 

18.-(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι 

φορείς εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 10 σύμφωνα με τα κριτήρια 

που εκτίθενται στο Παράρτημα V. 

  
      (2) Η αρμόδια αρχή αναστέλλει την άδεια εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου, όταν η έκθεση που υποβάλλει έως τις 31 Μαρτίου κάθε 

έτους, όσον αφορά τις εκποµπές κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 

έτους ο φορέας εκµετάλλευσης βάσει του εδαφίου (1) δεν κριθεί ως 

ικανοποιητική σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος V και σε 

τέτοια περίπτωση δεν θα του επιτρέπει να πραγµατοποιεί περαιτέρω 

µεταβιβάσεις δικαιωµάτων µέχρις ότου η έκθεση κριθεί ως 

ικανοποιητική. 
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Κατευθυντήριες 

γραμμές για την 

παρακολούθηση 

και την υποβολή 

εκθέσεων περί 

των εκπομπών. 

19.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός εκδίδει 

διάταγμα με το οποίο καθορίζει κατευθυντήριες γραµµές για την 

παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου που καθορίζονται σε σχέση µε τις 

απαριθµούµενες στο Παράρτηµα Ι δραστηριότητες.  
  
 

 

Παράρτημα IV. 

     (2) Οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 

βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV. 

 
 ΜΕΡΟΣ III – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
  
Εθνικό Σχέδιο 

Κατανομής.  
20.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, μετά από 

γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκδίδει διάταγμα με το 

οποίο καταρτίζει, για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), 

Εθνικό Σχέδιο Κατανομής με τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που 

σκοπεύει να κατανείµει για την περίοδο αυτή και τον τρόπο κατανοµής 

τους. 

  

      (2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) καθορίζονται οι 

ακόλουθες περίοδοι:  

  

  (α) Η τριετής περίοδος που αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2005 

(πρώτη περίοδος), και  

   

  (β)  πενταετείς περίοδοι, η πρώτη από τις οποίες αρχίζει από 

την 1η Ιανουαρίου 2008 (δεύτερη και επακόλουθες 

περίοδοι). 
  

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

     (3)  Το Σχέδιο βασίζεται σε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των τυχόν παρατηρήσεων του 
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κοινού. 
      (4) Ο Υπουργός για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 

(α) του εδαφίου (2), κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 

μέλη το Σχέδιο μέχρι την 1η Μαΐου 2004. Για τις μετέπειτα περιόδους, 

το Σχέδιο δηµοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα 

κράτη µέλη δεκαοκτώ τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη της 

σχετικής περιόδου. 
  
Κατανομή 

δικαιωμάτων. 
21.-(1) Για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 

20, το Σχέδιο,  
  
  (α)  Καθορίζει τις συνολικές ποσότητες δικαιωμάτων τα οποία θα 

κατανεμηθούν για συγκεκριμένη περίοδο, και 
   
  (β)  καθορίζει τον αριθμό των δικαιωµάτων τα οποία θα 

κατανεμηθούν στο φορέα εκµετάλλευσης κάθε 

εγκατάστασης για κάθε δραστηριότητα  περιλαμβανόμενη 

στο Παράρτημα Ι, κάθε χρόνο και κάθε συγκεκριμένη 

περίοδο. 

  

      (2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση για σκοπούς εφαρμογής 

του παρόντος άρθρου η οποία βασίζεται στο Σχέδιο, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του κοινού - 

  

  (α)  Σχετικά με την πρώτη περίοδο, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 

2004, και  

   

  (β)  σχετικά με τη δεύτερη και τις επακόλουθες περιόδους, 

δώδεκα τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της 

σχετικής περιόδου. 

  

      (3) Η αρµόδια αρχή εκχωρεί µέρος των συνολικών δικαιωµάτων 

ποσότητας εκποµπών ανά έτος της περιόδου που αναφέρεται στο 
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εδάφιο (2) του άρθρου 20 έως τις 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους. 

      (4) Η συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που θα κατανεμηθούν για 

τις περιόδους που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 και η 

κατανοµή των εν λόγω δικαιωµάτων στο φορέα εκµετάλλευσης κάθε 

εγκατάστασης πρέπει να γίνει λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την 

ανάγκη παροχής πρόσβασης στα δικαιώµατα και για 

νεοεισερχοµένους. 
  
Μητρώο. 22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 32, η Αρμόδια Αρχή 

τηρεί µητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, κατοχής, 

µεταβίβασης και ακύρωσης δικαιωµάτων. 
  
Ομαδοποίηση. 23.-(1) Η αρμόδια αρχή δύνανται να επιτρέψει στους φορείς 

εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που ασκούν µια από τις 

δραστηριότητες του Παραρτήµατος Ι να συγκροτούν οµάδα 

εγκαταστάσεων µε την ίδια δραστηριότητα για την περίοδο που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 ή για 

την πρώτη πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) 

του εδαφίου (2) του άρθρου 20, σύµφωνα µε τα εδάφια (2) έως και (5) 

του παρόντος άρθρου.  
  

      (2) Οι φορείς εκµετάλλευσης που ασκούν οποιαδήποτε από τις 

δραστηριότητες του Παραρτήµατος Ι και επιθυµούν να συγκροτήσουν 

οµάδα, υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια αρχή, προσδιορίζοντας τις 

εγκαταστάσεις και την περίοδο για την οποία επιθυµούν να 

συγκροτήσουν την οµάδα και προσκοµίζουν αποδείξεις ότι ο 

επιµελητής που ορίζεται με βάση το εδάφιο (3) θα δύναται να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4). 

  

      (3) Οι φορείς εκµετάλλευσης που επιθυµούν να συγκροτήσουν την 

ανωτέρω οµάδα ορίζουν ως επιµελητή κατάλληλο πρόσωπο στο 

οποίο- 
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  (α)  εκχωρείται το σύνολο των δικαιωµάτων που υπολογίζονται 

ανά εγκατάσταση των φορέων εκµετάλλευσης, κατά 

παρέκκλιση από το άρθρο 21· 

   

  (β)  ανατίθεται η ευθύνη για την παράδοση δικαιωµάτων ίσων 

προς τις συνολικές εκποµπές από τις εγκαταστάσεις της 

οµάδας κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (ε) του 

εδαφίου (5) του άρθρου 9 και το εδάφιο (3) του άρθρου 11, 

και 

   

  (γ)  επιβάλλονται περιορισµοί όσον αφορά την πραγµατοποίηση 

περαιτέρω µεταβιβάσεων δικαιωµάτων, όταν η έκθεση του 

φορέα εκµετάλλευσης δεν κρίνεται ικανοποιητική, σύµφωνα 

µε το εδάφιο (2) του άρθρου 20. 

  

      (4) Ο επιµελητής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 30 σχετικά µε την επιστροφή επαρκών 

δικαιωµάτων για την κάλυψη των συνολικών εκποµπών από 

εγκαταστάσεις της οµάδας.  

  

      (5) Αν ο επιµελητής δεν συµµορφωθεί με τις κυρώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε φορέας εκµετάλλευσης 

εγκατάστασης στην οµάδα καθίσταται υπεύθυνος, δυνάµει του 

εδαφίου (3) του άρθρου 11 και του άρθρου 30 όσον αφορά τις 

εκποµπές της εγκατάστασής του. 

 
 ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
  
Συμβουλευτική 

Επιτροπή. 
24.-(1)  Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν: 

  
  (α)  Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας,  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

ως πρόεδρος· 
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  (β)   ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 
   
  (γ)   ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού· 
   
  (δ)  ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων,  και 
   
  (ε)  ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου. 

  

      (2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να 

εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής από 

διαφορετικό εκπρόσωπο ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή 

δύο συμβούλους. 

  

      (3)  Σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία 

του Προέδρου και δύο μελών αποτελεί απαρτία. 

  

      (4)  Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται 

από τον Πρόεδρό της.  Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει έκτακτη 

συνεδρία αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα 

που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η 

σύγκλησή της. 

  

      (5)  Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά ώστε για 

κάθε συνεδρία στην οποία θα συζητηθεί θέμα που αφορά 

συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν 

στη συνεδρία εκπρόσωπος του Επάρχου και εκπρόσωπος της αρχής 

τοπικής διοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις εργασίες της η 
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εγκατάσταση.  Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις 

απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα 

ψήφου. 

  

      (6)  Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει 

την αρμόδια αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος. 

  

      (7)  Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά για την 

έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να 

παραληφθούν από τα μέλη της επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη 

συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το 

κάθε θέμα  που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί. 

  
Γνώμη κοινού. 25. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η αρμόδια αρχή είναι 

υποχρεωμένη, πριν την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και πριν την έκδοση του Σχεδίου, να 

λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού. 
  
Αρχιεπιθεωρη-

τής και 

Επιθεωρητές. 

26.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενεργεί 

ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου να 

ενεργούν ως επιθεωρητές. 

  

      (2)  Ο Υπουργός, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται να εξουσιοδοτεί λειτουργούς των 

υπουργείων αυτών ως επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου. 

  

      (3)  Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως επιθεωρητές 

με βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην 
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Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

      (4)  Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και 

(3), ο Υπουργός μπορεί με σχετικές γνωστοποιήσεις που 

δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 

εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν 

στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα 

προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των 

Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα 

καθορίζεται στην εξουσιοδότηση. 

  

      (5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με 

βάση το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντα τους υπό το συντονισμό  

του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται 

σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ΄ αυτή. 

  

      (6)  Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), 

μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η 

οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργού Οικονομικών. 

  

      (7)  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν - 

  

  (α)   Να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρμόδια 

αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους· και 

   

  (β)    να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που 

καθορίζει ο Νόμος. 

  
Καθήκοντα και 

εξουσίες 

Επιθεωρητών. 

27.-(1)  Οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους των εγκαταστάσεων για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι 

εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
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      (2)  Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Επιθεωρητής 

μπορεί -  
  
  (α)    Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά εγκαταστάσεων 

στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται 

ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η 

οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση 

οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή είσοδος 

στα υποστατικά μπορεί να γίνει ενόσω βρίσκεται  σε εξέλιξη 

η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο· 

   

  (β)  να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες 

στην εκτέλεση των καθηκόντων του· 

  

  (γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία 

οποιωνδήποτε κατασκευών,  μηχανημάτων, συσκευών ή 

εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά εγκατάστασης 

και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις 

εφόσον τις κρίνει αναγκαίες· 

   

  (δ)   να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση 

οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή 

σχετίζονται με την εγκατάσταση και τα οποία θεωρεί ότι 

περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης 

οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εγκατάσταση· 

   

  (ε)  να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή 

ουσία ή δείγμα ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για 

σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης 

ενώπιον δικαστηρίου· 

   

  (στ)   να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
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ή τον κάτοχο των υποστατικών στα οποία ευρίσκεται η 

εγκατάσταση, ή από τους αντιπροσώπους ή 

εργοδοτουμένους τους που είναι παρόντες, όπως - 

   

   (i)     του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε 

μέρος των υποστατικών· 

(ii)    θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή 

μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, 

επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για 

σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού 

αδικήματος ή παράβασης όρου της άδειας· 

(iii)  του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που 

δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν 

πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το 

σκοπό έρευνας που διενεργεί· 

   

  (ζ)   να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους, 

ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή 

ουσίες που βρίσκονται σ΄ αυτά, παραμείνουν ως έχουν για 

όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, 

δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η 

συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δεν συνεπάγεται τον 

τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους 

λειτουργίας της εγκατάστασης· 

   

  (η)    να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα 

υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή διεργασία σ΄ αυτά εντός της περιόδου των 

τελευταίων τριών μηνών, όπως του παράσχει 

οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις 

οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το 

σκοπό της έρευνας που διενεργεί. 
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      (3)  Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

οποιαδήποτε εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει 

κατά τρόπο ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της άδειας, 

τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή 

επίβλεψη της εγκατάστασης, ειδοποίηση με την οποία - 

  

  (α)    Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν 

υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους της άδειας· 

   

  (β)   δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων· 

   

  (γ)    ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν 

τα μέτρα· και 

  

  (δ)    αξιώνει όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερματιστεί μετά 

τη λήξη της πιο πάνω περιόδου εφόσον δεν ληφθούν τα 

μέτρα που όρισε. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     (4) Εάν κατά την είσοδό του στα υποστατικά οποιασδήποτε 

εγκατάστασης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο 

επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου 

προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να 

συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος της 

άδειας ή ο αντιπρόσωπός του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να 

επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου. 
  
Ειδοποίηση 

βελτίωσης και 

απαγορευτική 

ειδοποίηση. 

28.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επιθεωρητής διαπιστώσει 

παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας, μπορεί να επιδώσει στον 

φορέα εκμετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης η οποία - 
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  (α)  Θα αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση 

όρου της άδειας, 
   
  (β)  θα αναφέρει τον ή τους όρους της άδειας που έχουν 

παραβιαστεί, και  
   

  (γ) θα καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη από 21 ημέρες, 

μέσα στην οποία η παράβαση πρέπει να αρθεί. 

  

      (2)   Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας 

εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην 

ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου, 

μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση ή επιχείρηση, 

απαγορευτική ειδοποίηση. 

  

      (3) Η πιο πάνω απαγορευτική ειδοποίηση - 

  

  (α)  Θα αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι ο φορέας 

εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που 

ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της 

καθοριζόμενης χρονικής περιόδου, 

   

  (β)  θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη 

του Επιθεωρητή, δεν πληρούνται οι όροι της άδειας, 

   

  (γ)  μπορεί να περιέχει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για τήρηση των όρων, και 

   

  (δ)  θα ορίζει  xρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας 

η εγκατάσταση θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί αν δεν 

τηρηθούν οι όροι της άδειας και αν δεν ληφθούν τα μέτρα 

για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο 
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(γ). 
Αδικήματα και 

ποινές. 
29.- (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο - 

  
  (α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη που 

σύμφωνα με το Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή 

διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο αποτελεί 

αδίκημα· ή 
   
  (β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγόρευση ή 

υποχρέωση η οποία του επιβάλλεται από το Νόμο ή από 

οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται 

με βάση το Νόμο· ή  

   

  (γ)      αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η 

οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο, 

  

 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

  

      (2)  Εάν κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω 

αδικήματα, υπάρχει ισχυρισμός ότι η διάπραξή του έχει ή πρόκειται να 

έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει 

προσωρινό διάταγμα με το οποίο να απαγορεύει τη συνέχιση ή 

επανάληψη της πράξης ή παράλειψης μέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης. 

  

 

14  του 1960 

 50 του 1962 

 11 του 1963 

  8 του 1969 

     40 του 1970 

  58 του 1972 

     (3)  Οι προϋποθέσεις εκδόσεως τέτοιου διατάγματος διέπονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, το άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και τους 

σχετικούς περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς. 
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  1 του 1980 

 35 του 1982 

 29 του 1983 

 91 του 1983 

 16 του 1984 

 51 του 1984 

 83 του 1984 

 93 του 1984 

 18  του 1985 

 71 του 1985 

 89 του 1985 

 96 του 1986 

317 του 1987 

 49 του 1988 

 64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

  42(Ι) του 1992 

  43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 

 26(Ι)  του 1993 

 82(Ι)  του 1995 

102(Ι) του 1996 

    4(Ι) του 1997 

  53(Ι) του 1996 

 90(Ι) του 1997 

 27(Ι) του 1998 

 53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 

 34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 

  41(Ι) του 2000 

  32(Ι) του 2001 

40(Ι) του 2002 

80(Ι) του 2002 

206(Ι) του 2002. 

Κεφ. 6 

  11 του 1965 

161 του 1989 
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228 του 1999 

  51(Ι) του 1999 

134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003. 

Δ.Ν. Τομ. ΙΙ,  

σ. 120 

Εφημερίδα 

Κυβέρνησης 

Παράρτημα 

Τρίτο: 

20.5.1954 

21.6.1956 

 8. 5.1958. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Δεύτερο: 

14.10.1965 

23.12.1965 

29. 1. 1969 

24.10.1969 

 6. 10.1972 

18.  1.1974 

 4.   6.1976 

 3.   2.1979 

23.  5.1980 

 3.   9.1982 

31.12.1983 

24.  4.1986 

14.  4.1986 

27.  2.1987 

12.  2.1988 

12.10.1990 

29.12.1990 

23.10.1992 

12.  3.1993 

 2.   4.1993 

19.11.1993 

24.  2.1995 

 2.   2.1996 

     (4)  Το προσωρινό διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί 

να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ’  εφαρμογή, 

τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 

Κανονισμών.  Στην περίπτωση αυτή για σκοπούς καταχώρησης 

ενστάσεως ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου λόγος ώστε 

να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική 

προθεσμία που δύναται να τεθεί από το Δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις 

δεκατέσσερις ημέρες. 

 

     (5)  Αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα 

δυνάμει του εδαφίου (1), δεν υπακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 

με αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση 

για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 132(I)/2004



 

 

32 

 

23.  2.1996 

 5.   7.1996 

19.  7.1996 

19.  7.1996 

27.  9.1996 

18.10.1996 

  1.11.1996 

11.12.1996 

11.12.1996 

   4. 4.1997 

30.  5.1997 

13.  6.1997 

25.  7.1997 

25.  7.1997 

31.12.1997 

 6.   2.1998 

 8.   5.1998 

29.  5.1998 

 3.   7.1998 

27.11.1998 

23.12.1999 

23.12.1999 

23.12.1999 

23.12.1999 

23.12.1999. 

ποινές. 

 

      (6)  Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο πάνω 

αδικήματα ευθύνεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται 

ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί  με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή 

ανοχή- 

  

  (α) Oποιουδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού 

συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις 

του εν λόγω νομικού προσώπου, ή 

   

  (β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος 

συμβούλου του νομικού προσώπου, 
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 τότε η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον του 

νομικού προσώπου και όλων ή οποιουδήποτε από τα πιο πάνω 

πρόσωπα. 

  
Κυρώσεις. 30.-(1) Κάθε φορέας εκµετάλλευσης που δεν παραδίδει έως τις 30 

Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώµατα για την κάλυψη των 

εκποµπών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους, υπόκειται στην 

καταβολή διοικητικού προστίµου για υπέρβαση εκποµπών. Το 

πρόστιµο ανέρχεται σε 60 Λ.Κ. για κάθε τόνο εκποµπών ισοδυνάµου 

διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση, για τον οποίο ο 

φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα:  

  

  Νοείται ότι, η καταβολή του διοικητικού προστίµου δεν 

απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την 

επιστροφή δικαιωµάτων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, 

δικαιώµατα για ποσότητες εκποµπών ίσες µε τις καθ' υπέρβαση 

εκποµπές. 

  

      (2) Το διοικητικό πρόστιµο για την τριετία που αρχίζει από την 1η 

Ιανουαρίου 2005 ανέρχεται σε 25 Λ.Κ. για κάθε τόνο εκποµπών 

ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση, για 

τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα:  

  

  Νοείται ότι, η καταβολή του προστίµου δεν απαλλάσσει το 

φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή 

δικαιωµάτων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, δικαιώµατα για 

ποσότητες εκποµπών ίσες µε τις καθ' υπέρβαση εκποµπές. 

   

      (3) Εάν εγκατάσταση παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου, η αρμόδια αρχή μπορεί  αφού εξασφαλίσει σχετικό διάταγμα 

του δικαστηρίου, να προβεί στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας 

της έως ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η αρμόδια αρχή μπορεί, 

επίσης, να προβεί στην ανάκληση της χορηγηθείσας βάσει των 
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άρθρων 8, 9,  10, ή 11 του παρόντος Νόμου άδειας, εάν η 

εγκατάσταση ή επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα 

υποδεικνυόμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα ή εάν η λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. 

  

      (4) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που 

προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, 

αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που 

συντάσσεται από την αρμόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον 

παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του εντός διαστήματος πέντε 

ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε 

επιπλέον ημέρες. 

  

      (5)  Το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), 

εισπράττεται ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. 
  
Πρόσβαση σε 

πληροφορίες. 
31. Οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την κατανοµή δικαιωµάτων και οι 

εκθέσεις περί των εκποµπών που απαιτούνται βάσει της αδείας 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και φυλάσσονται από την αρµόδια 

αρχή τίθενται στη διάθεση του κοινού από την εν λόγω αρχή. 
  
Αρχείο. 32.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται 

λεπτομέρειες για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο 

περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν- 
  
  (α)  Τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και  
   
  (β)  τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και 

υπολογισμών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.  
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125 (Ι) του 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

     (2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η αρμόδια αρχή μπορεί, τηρουμένων 

των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε 

Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου  του 

2000, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο 

οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δημοσίευση της οποίας 

μπορεί κατά τη γνώμη του— 
  
  (α)  Να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό 

συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με 

εμπορικό μυστικό, ή 
   

  (β)  να βλάψει το δημόσιο συμφέρον. 
  

 

125 (Ι) του 2000. 

 

     (3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης 

Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα 

Περιβάλλοντος Νόμου  του 2000, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα 

από αίτηση, να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρησης του Αρχείου, έναντι 

καταβολής τέλους που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. 
  
Τέλη. 33.-(1)  Η αρμόδια αρχή μπορεί - 
  
  (α)   Να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των 

εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για 

χορήγηση άδειας· και 
   

  (β)  για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να 

επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της 

συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων ή/ 

και υπολογισμών των εκπομπών. 

  

      (2)  Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης 
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που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό 

μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στις 

εκπομπές, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ανωτέρω ετήσιου 

τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.  

  

      (3)  Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορεί να 

διαφέρει κατά περίπτωση. 

 
 ΜΕΡΟΣ V –ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Τροποποιήσεις 

Παραρτημάτων. 
34. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την προσαρμογή 

των  Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου στην επιστημονική και 

τεχνική πρόοδο και τη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις της 

Δημοκρατίας, θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού που 

δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
  
Έκθεση προς 

την Επιτροπή 

των 

Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

35. Κάθε χρόνο η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή  έκθεση για 

τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου. Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει 

τις πληροφορίες που ορίζει εκάστοτε η Επιτροπή. 

  
΄Εναρξη ισχύος. 36.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(΄Αρθρο 3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

1. Οι εγκαταστάσεις ή µέρη εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για έρευνα, 

ανάπτυξη και δοκιµή νέων προϊόντων και διεργασιών δεν καλύπτονται από τον παρόντα 

Νόμο. 

 

2. Οι κατωτέρω κατώτατες οριακές τιµές αναφέρονται εν γένει σε παραγωγικό δυναµικό 

ή σε πραγµατική παραγωγή. Όταν ένας φορέας εκµετάλλευσης αναπτύσσει στην ίδια 

εγκατάσταση ή τον ίδιο χώρο εγκαταστάσεων διάφορες δραστηριότητες υπαγόµενες 

στην ίδια υποκατηγορία, το εκάστοτε δυναµικό των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζεται. 

 

Δραστηριότητες Αέρια θερµοκηπίου 

Ενεργειακές δραστηριότητες 

Εγκαταστάσεις καύσεως µε ονοµαστική θερµική κατανάλωση 

άνω των 20 MW (εκτός εγκαταστάσεων επικίνδυνων ή 

αστικών αποβλήτων) 

∆ιυλιστήρια ορυκτελαίων 

Οπτανθρακοποιεία 

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

 

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων 

Εγκαταστάσεις φρύξης ή θερµοσυσσωµάτωσης 

µεταλλευµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και θειούχων 

µεταλλευµάτων) 

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα 

(πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη) συµπεριλαµβανοµένης και 

της συνεχούς χύτευσης, µε δυναµικότητα άνω των 2½  τόνων 

την ώρα 

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

 

Βιοµηχανία ανόργανων υλών 

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε 

περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω των 

500 τόνων την ηµέρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς 

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω των 50 τόνων την 

ηµέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω 

των 50 τόνων την ηµέρα 

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή γιαλιού, 

συµπεριλαµβανοµένων και ινών γιαλιού, µε τηκτική ικανότητα 

άνω των 20 τόνων την ηµέρα 

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κεραµικών 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 παραγωγή -  

α) πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά 

β) χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυναµικού άνω των 20 

τόνων την ηµέρα  

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(΄Αρθρο 3) 

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
 
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

Μεθάνιο (CH4) 

Υποξείδιο του αζώτου (N2O) 

Υδροφθοράνθρακες (HFCs) 

Υπερφθοράνθρακες (PFCs) 

Εξαφθοριούχο θείο (SF6) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

(΄Αρθρο 20) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων για τη σχετική περίοδο πρέπει 

να αντιστοιχεί προς την υποχρέωση της Δημοκρατίας να περιορίσει τις εκποµπές της 

βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση μπορεί να 

αναληφθεί από αυτή, λαµβανοµένης υπόψη, αφενός, της αναλογίας συνολικών 

εκποµπών που τα δικαιώµατα αυτά αντιπροσωπεύουν σε σύγκριση µε τις εκποµπές 

από πηγές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και, αφετέρου, της πολιτικής 

της Δημοκρατίας και θα πρέπει να συµφωνά µε το εθνικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές 

µεταβολές. Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την ενδεχοµένως απαιτούµενη για αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων του 

παρόντος Παραρτήµατος. Πριν από το 2008, η ποσότητα πρέπει να συµβαδίζει µε την 

κατεύθυνση της επίτευξης ή της υπέρβασης του στόχου της Δημοκρατίας, όπως αυτός 

θα καθοριστεί, και το πρωτόκολλο του Κιότο. 

 

2. Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων πρέπει να αντιστοιχεί προς τις 

εκτιµήσεις της πραγµατικής και της προβλεπόµενης προόδου για εκπλήρωση της 

συμβολής της Δημοκρατίας στις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας βάσει της 

Αποφάσεως 93/389/ΕΟΚ. 

 

3. Οι ποσότητες των κατανεµητέων δικαιωµάτων πρέπει να αντιστοιχούν προς το 

δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένου του τεχνολογικού δυναµικού, δραστηριοτήτων που 

καλύπτονται από αυτό το σύστηµα µείωσης των εκποµπών. Το Σχέδιο µπορεί να 

βασίζει την κατανοµή δικαιωµάτων στις µέσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ανά 

προϊόν σε κάθε τοµέα δραστηριοτήτων και στην πρόοδο που είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί σε κάθε δραστηριότητα. 

 

4. Το Σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό µε άλλα Κοινοτικά νοµοθετικά µέσα και µέσα 

πολιτικής και πρέπει να λαµβάνει υπόψη τυχόν αναπόφευκτες αυξήσεις εκποµπών 

λόγω νέων νοµοθετικών απαιτήσεων. 
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5. Το Σχέδιο δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις µεταξύ επιχειρήσεων ή τοµέων ώστε να 

ευνοούνται αθέμιτα κάποιες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδιαίτερα των άρθρων 87 και 88. 

 

6. Το Σχέδιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι 

νεοεισερχόµενοι θα µπορούν να αρχίζουν να συµµετέχουν στο Κοινοτικό σύστηµα. 

 

7. Το Σχέδιο δύναται να συνεκτιµά την έγκαιρη δράση και να περιέχει πληροφορίες για 

τον τρόπο µε τον οποίο η έγκαιρη δράση λαµβάνεται υπόψη. ∆είκτες αναφοράς που 

απορρέουν από έγγραφα αναφοράς τα οποία αφορούν τις καλύτερες διαθέσιµες 

τεχνολογίες, µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου και οι 

δείκτες αυτοί µπορούν να ενσωµατώνουν ένα στοιχείο που να προβλέπει πρώιµη 

δράση. 

 

8. Το Σχέδιο περιέχει πληροφορίες για το πώς λαµβάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών. 

 

9. Το Σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα στο κοινό να διατυπώσει παρατηρήσεις και 

περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι παρατηρήσεις αυτές θα 

λαµβάνονται δεόντως υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για την κατανοµή 

δικαιωµάτων. 

 

10. Το Σχέδιο περιέχει πίνακα των εγκαταστάσεων που καλύπτει ο παρόν Νόμος, µε τις 

ποσότητες δικαιωµάτων που πρόκειται να διατεθούν σε κάθε µια. 

 

11. Το Σχέδιο µπορεί να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα 

λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη ανταγωνισµού από χώρες ή φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

(΄Αρθρο 19) 
 

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 

Παρακολούθηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

 

Οι εκποµπές παρακολουθούνται είτε µε υπολογισµό είτε µε µετρήσεις. 

 

Υπολογισµός 

 

Οι εκποµπές υπολογίζονται µε τον τύπο: 

 

∆εδοµένα δραστηριότητας × συντελεστής εκποµπών × συντελεστής οξειδώσεως 

 

Τα δεδοµένα δραστηριότητας (χρησιµοποιούµενο καύσιµο, ρυθµός παραγωγής, κ.λπ.) 

παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασµού ή µε µετρήσεις. 

 

Χρησιµοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκποµπών. Για όλα τα καύσιµα γίνονται 

δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών. Εξ’ ορισµού συντελεστές 

είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιµα εκτός από την περίπτωση µη διαθέσιµων στο 

εµπόριο καυσίµων (π.χ. απόβλητα καύσιµα όπως ελαστικά και αέρια βιοµηχανικών 

διεργασιών). Πρέπει να ετοιμαστούν, για µεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά 

κοίτασµα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισµού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα 

παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισµού τιµές της 

Διακυβερνητικής Οµάδας για τις Κλιµατικές Μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής 

εκποµπών για τη βιοµάζα είναι µηδέν. Εάν στο συντελεστή εκποµπών δεν λαµβάνεται 

υπόψη το γεγονός ότι µέρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιµοποιείται 

ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά 

δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η 

οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρµοστεί συντελεστής οξειδώσεως. 
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Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι εξ’ ορισµού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται 

βάσει της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποδείξει ότι 

οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι. 

 

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιµο πρέπει να γίνεται χωριστός 

υπολογισµός. 

 

Μετρήσεις 

 

Για τις µετρήσεις εκποµπών χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που 

επιβεβαιώνονται µε υπολογισµό των εκποµπών. 

 

Παρακολούθηση εκποµπών άλλων αερίων θερµοκηπίου 

 

Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που θα ετοιμαστούν από την 

Επιτροπή, σε συνεργασία µε όλους τους οικείους ενδιαφερόµενους και θα υιοθετηθούν 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ 

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές 

 

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται: 

— ονοµασία της εγκατάστασης, 

— διεύθυνση της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του ταχυδροµικού τοµέα, 

— τύπος και αριθµός δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος Ι που λαµβάνουν χώρα στην 

εγκατάσταση, 

— διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του ατόµου επαφής, και 

— όνοµα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν µητρικής επιχείρησης. 

 

Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήµατος Ι που λαµβάνει χώρα στον χώρο 

εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκποµπές: 

— στοιχεία δραστηριότητας, 
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— συντελεστές εκποµπών, 

— συντελεστές οξειδώσεως, 

— συνολικές εκποµπές, και 

— αβεβαιότητα. 

 

Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήµατος Ι που λαµβάνει χώρα στο χώρο 

εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται µετρήσεις εκποµπών: 

— συνολικές εκποµπές, και 

— πληροφορίες για την αξιοπιστία των µεθόδων µέτρησης, και 

— αβεβαιότητα. 

 

∆. Για εκποµπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει και το συντελεστή 

οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει, ήδη, ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά 

δραστηριότητα συντελεστή εκποµπών . 

 

Η αρμόδια αρχή λαµβάνει µέτρα για το συντονισµό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης 

µε τυχόν υφιστάµενες άλλες σχετικές υποχρεώσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος 

εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(΄Αρθρο 18) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 
 

Γενικές αρχές 

 

1. Οι εκποµπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι υπόκεινται 

σε εξακρίβωση. 

 

2. Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαµβάνει εξέταση, βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 

18, της εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. 

Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ακρίβεια των συστηµάτων παρακολούθησης 

και των σχετικών µε τις εκποµπές αναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών και 

ειδικότερα: 

 

α) τα αναφερόµενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές µετρήσεις και 

υπολογισµοί· 

β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκποµπής· 

γ) οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των συνολικών εκποµπών· και 

δ) εφόσον γίνεται χρήση µετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των 

µεθόδων µέτρησης. 

 

3. Οι αναφερόµενες εκποµπές µπορούν να επικυρώνονται µόνον εφόσον έγκυρα 

αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό των εκποµπών µε 

υψηλό βαθµό βεβαιότητας. Υψηλός βαθµός βεβαιότητας σηµαίνει ότι ο φορέας 

εκµετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι: 

 

α) τα αναφερόµενα στοιχεία είναι απαλλαγµένα ασυνεπειών· 

β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά 

πρότυπα· και 

γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή. 

 

4. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετική 

µε το αντικείµενο της διαπίστωσης της ακρίβειας. 
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5. Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραµµένη 

στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). 

 

Μεθοδολογία 

 

Στρατηγική ανάλυση 

 

6. Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, ο ελεγκτής 

πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της σηµασίας τους για τις 

εκποµπές. 

 

Ανάλυση διεργασίας 

 

7. Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόµενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, 

πρέπει να γίνεται στο χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας των αναφερόµενων 

στοιχείων και πληροφοριών. 

 

Ανάλυση κινδύνων 

 

8. Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης ως προς την 

αξιοπιστία των δεδοµένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές εκποµπές της 

εγκατάστασης. 

 

9. Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές µε υψηλό 

κίνδυνο σφάλµατος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής 

έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλµατα κατά τον προσδιορισµό των 

συνολικών εκποµπών. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των 

συντελεστών εκποµπής και οι υπολογισµοί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισµό 

του επιπέδου των εκποµπών από µεµονωµένες πηγές εκποµπών. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίδεται στις πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλµατος και στις 

προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης. 
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10. Ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη όλες τις µεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που 

εφαρµόζει ο φορέας εκµετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί το βαθµό αβεβαιότητας. 

 

Έκθεση 

 

11. Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετική µε τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία 

δηλώνει εάν η βάσει το άρθρο 10(3) έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή 

προσδιορίζονται όλα τα θέµατα σχετικά µε την εκτελεσθείσα εργασία. ∆ήλωση ότι η 

βάσει το άρθρο 11(2) έκθεση είναι ικανοποιητική µπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώµη 

του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούµενες συνολικές 

εκποµπές. 

 

Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας του ελεγκτή 

 

12. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το φορέα εκµετάλλευσης, να εκτελεί το 

έργο του µε ορθό και αντικειµενικό και επαγγελµατικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος: 

 

α) τις διατάξεις του παρόντα Νόμου, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες 

γραµµές που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 

14 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· 

β) τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά µε τις ελεγχόµενες 

δραστηριότητες· και 

γ) την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά µε κάθε πηγή εκποµπών στην 

εγκατάσταση, ιδιαίτερα σχετικά µε τη συγκέντρωση, τη µέτρηση, τον υπολογισµό και την 

αναφορά των στοιχείων. 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.193.2004 
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