
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 228/2018 
Απ. 5103, 27.7.2018    

Απιθμόρ  228 
 
Οι πεπί Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηηρ Αημόζθαιπαρ (Μη Αδειοδοηούμενερ Δγκαηαζηάζειρ) (Σποποποιηηικοί) 

Κανονιζμοί ηος 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 21 ηων πεπί 
Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηηρ Αημόζθαιπαρ Νόμων ηος 2002 έωρ 2018, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟI ΠΔΡΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΝΟΜΟI TOY 2002 ΔΩ ΣΟΤ 2018 

_____________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 21 

 
187(Ι) ηνπ 2002 

85(Ι) ηνπ 2007 
10(Ι) ηνπ 2008 
79(Ι) ηνπ 2009 
51(Ι) ηνπ 2013 

180(Ι) ηνπ 2013. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
21.11.2014. 

114(Ι) ηνπ 2018. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη ζε απηφ δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 
2018, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο: 
 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
26.3.2004 
30.5.2008 
28.6.2013 
29.5.2015. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο 
(Με Αδεηνδνηνχκελεο Δγθαηαζηάζεηο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2018 θαη ζα δηαβάδνληαη 
καδί κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο (Με Αδεηνδνηνχκελεο Δγθαηαζηάζεηο) 
Καλνληζκνχο ηνπ 2004 έσο 2015 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Διέγρνπ ηεο 
Ρχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο (Με Αδεηνδνηνχκελεο Δγθαηαζηάζεηο) Καλνληζκνί ηνπ 2004 έσο 
2018. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηε δηαγξαθή απφ απηή ησλ φξσλ «θιίβαλνο», «κηθξήο ηζρχνο θιίβαλνο» θαη «κεγάιεο 
ηζρχνο θιίβαλνο» θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο· θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ 

νξηζκψλ ηνπο: 
   
  «“εγθαηάζηαζε θαχζεο” ζεκαίλεη θάζε ηερληθή εγθαηάζηαζε, ζηελ νπνία νμεηδψλνληαη 

θαχζηκα, κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο· 

 
“κηθξήο ηζρχνο εγθαηάζηαζε θαχζεο” ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε θαχζεο πνπ έρεη ξπζκφ 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζφδνπ κηθξφηεξν απφ 1 MW, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ 
πνπ θαίεη· 

 
“μεξνί ππξήλεο θαξπψλ ειηάο (ππξελφμπιν)” ζεκαίλεη ηνλ μεξφ εθρπιηζκέλν 
ειαηνππξήλα πνπ παξάγεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ππξελειαίνπ ζηα ππξελειαηνπξγεία, 
είλαη παξαπξντφλ απφ ηε δεχηεξε βηνκεραληθή δηαδηθαζία εμαγσγήο ειαηνιάδνπ ην νπνίν 
παξακέλεη κεηά ηελ εμαγσγή ειαηνιάδνπ (κε ρεκηθή επεμεξγαζία ζηνλ αθαηέξγαζην 
ειαηνππξήλα)·». 

Αληηθαηάζηαζε 
φξσλ ζηνπο 
βαζηθνχο 
θαλνληζκνχο. 

3. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  φξνπ «θιίβαλνο», ζε 
νπνηαδήπνηε γξακκαηηθή παξαιιαγή απηφο απαληά ζηνπο βαζηθνχο θαλνληζκνχο, κε ηνλ φξν 
«εγθαηάζηαζε θαχζεο», ζηελ θαηάιιειε γξακκαηηθή παξαιιαγή. 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 5  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4. Η παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 
αθφινπζε παξάγξαθν: 

  
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

«(2) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε αδεηνδνηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο εθπέκπνπλ 
θαπλφ απφ εγθαηαζηάζεηο θαχζεο πγξψλ ή ζηεξεψλ θαπζίκσλ, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ.». 

   
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 6 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

5. Ο Καλνληζκφο 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν Καλνληζκφ: 

 «Πξφζζεηνη φξνη 
ιεηηνπξγίαο. 
Παξάξηεκα Ι. 

6.-(1) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο κε αδεηνδνηνχκελεο εγθαηάζηαζεο, πνπ 
εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, νθείιεη- 

  (α) λα παξέρεη εχινγεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ 
θαη ηε ιήςε δεηγκάησλ νπνησλδήπνηε νπζηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ή εθπέκπνληαη απφ απηήλ 
ζηελ αηκφζθαηξα· νη δηεπθνιχλζεηο αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή 
θαηάιιεισλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζπξίδσλ ζην θνπγάξν εθπνκπήο 
θαη θαηάιιειεο εμέδξαο, ε νπνία λα δηαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε 
θαη αζθαιή πξφζβαζε· 

    
  (β) λα εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ / φξγαλα κέηξεζεο ηεο πηψζεο ηεο 

πίεζεο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
ζαθθφθηιηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο ζθφλεο ζηελ 
αηκφζθαηξα θαη λα θαηαγξάθεη θαζεκεξηλά ζε εηδηθφ βηβιίν ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πηψζε ηεο πίεζεο: 
 
       Ννείηαη φηη, ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ / 
νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο πηψζεο πίεζεο θαζψο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαθθφθηιηξνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνλ 
Τπνπξγφ· 

    
  (γ) λα δηαζέηεη απνζέκαηα εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
παξεκπφδηζε ηεο εθπνκπήο νπζηψλ ζηνλ αέξα· 

    
  (δ) λα πξνβαίλεη ζηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ηεο ζπγθέληξσζεο, ηνπ 

ξπζκνχ εθπνκπήο ή ηεο νιηθήο πνζφηεηαο νπνηαζδήπνηε 
νπζίαο πνπ εθπέκπεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ζε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίνδν ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξακέηξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο· 

    
  (ε) λα εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ 
κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο: 
 
    Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο, κε Γηαηάγκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδεη ηηο 
κεζφδνπο δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ, ηε ζπρλφηεηα, ηα ζηνηρεία θαη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ 
έθζεζε: 

       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο κηθξήο 
ηζρχνο εγθαηάζηαζεο θαχζεο εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο έθζεζεο. 

    
  (2) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο κηθξήο ηζρχνο εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο νθείινπλ λα 

ηεξνχλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο θαη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ απνβιήησλ: 
 
      Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο, κε Γηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πξέπεη λα ηεξνχληαη.».  
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6.  Ο Καλνληζκφο 7 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

 (α) Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνχ ζε παξάγξαθν (1) θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ζε θιίβαλν ή λα θαηέρεη κε ζθνπφ ηελ θαχζε ζε θιίβαλν» 
(πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή) κε ηε θξάζε «ζε εγθαηάζηαζε θαχζεο ή λα θαηέρεη κε 
ζθνπφ ηελ θαχζε ζε εγθαηάζηαζε θαχζεο»· θαη  

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (1) απηνχ, σο απηή αξηζκήζεθε ζχκθσλα 

κε ηα πην πάλσ, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (2): 
   
   

 
148(Ι) ηνπ 2003 

40(Ι) ηνπ 2007 
12(Ι) ηνπ 2009 

111(Ι) ηνπ 2013 
37(Ι) ηνπ 2015 

34(Ι) ηνπ 2018. 

«(2) Η πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (1) θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ κε βάζε ηνπο πεξί 
Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκνπο ηνπ 2003 
έσο 2018.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 8  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7.  Ο Καλνληζκφο 8 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο 
«ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο» (ηέηαξηε γξακκή) κε ηε θξάζε «ηα πέληε ρηιηάδεο εθαηφλ είθνζη πέληε επξψ 
(€5.125)». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

8.  Σν Παξάξηεκα Ι ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Μέξνπο Α απηνχ κε ηνλ αθφινπζν λέν ηίηιν: 
«Α:  Μηθξήο ηζρχνο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο (<1 MWth)»· 

   
 (β) κε ηε δηαγξαθή ηνπ Μέξνπο Β απηνχ· θαη 
   
 (γ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ Μέξνπο Δ απηνχ, ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο 

κεηά ηε ιέμε «ζφγηαο» (έβδνκε γξακκή) θαη ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο θξάζεο «ή 
δηεξγαζίεο ακκνβνιήο». 
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