
 

 
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 143/2020 
Αξ. 5237, 2.4.2020    

Αξηζκόο 143 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ ΝΟΜΟΗΣΟΤ 2002 ΔΧ 2018 
___________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ηαάξζξα 8(15) θαη 9(5)(β) 

 
187(Η) ηνπ 2002 

85(I) ηνπ 2007 
10(Η) ηνπ 2008 
79(Η) ηνπ 2009 
51(Η) ηνπ 2013 

180(Η) ηνπ 2013 
114(Η) ηνπ 2018. 

Χο Τπνπξγόο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ κνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 8, εδάθην (15) θαη ην 
άξζξν 9, εδάθην (5), παξάγξαθνο (β) ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο 
Νόκσλ ηνπ 2002 έσο 2018, εθδίδσ ην αθόινπζν δηάηαγκα. 
 
 

πλνπηηθόο ηίηινο. 1. Σν παξόλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο 
(Καζνξηζκόο Γεληθώλ Όξσλ Λεηηνπξγίαο γηα Νέεο Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δγθαηαζηάζεηο Καύζεο) 
Γηάηαγκα ηνπ 2020. 

Καζνξηζκόο Γεληθώλ 
Όξσλ Λεηηνπξγίαο. 
Πίλαθαο. 

2. Οη Γεληθνί Όξνη Λεηηνπξγίαο γηα ηηο λέεο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο, δειαδή 
εγθαηαζηάζεηο θαύζεο πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία κεηά από ηηο 20.12.2018 θαη ν ξπζκόο 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ ηνπο είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο από 1 MW θαη κηθξόηεξνο από 50 
MW, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 

___________________ 

ΠΗΝΑΚΑ 

Νέεο Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δγθαηαζηάζεηο Καύζεο 

Γεληθνί Όξνη Λεηηνπξγίαο 

Α.   ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΔΚΠΟΜΠΖ 

Όιεο νη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Άδεηα Δθπνκπήο Αεξίσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑΑ) ππνινγίδνληαη 
ζε ζεξκνθξαζία 273,15 K, πίεζε 101,3 kPa θαη αθνύ δηνξζσζνύλ γηα ηνπο πεξηερόκελνπο ζηα θαπζαέξηα πδξαηκνύο θαη 
ε ηππηθή πεξηεθηηθόηεηα ζε O2 αλαρζεί ζε 6% γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 
ζηεξεά θαύζηκα, ζε 3% γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αεξηνζηξόβηισλ θαη ησλ 
κεραλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πγξά θαη αέξηα θαύζηκα θαη ζε 15% γηα αεξηνζηξόβηινπο θαη κεραλέο. 
 
1. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο (mg/Nm³), εμαηξνπκέλωλ ηωλ κεραλώλ θαη ηωλ αεξηνζηξόβηιωλ 
 

Ρύπνο 
ηεξεή 

βηνκάδα 

Άιια 
ζηεξεά 

θαύζηκα 

Πεηξέιαην 
εζωηεξηθήο 

θαύζεο 

Τγξά θαύζηκα 
εθηόο από 
πεηξέιαην 

εζωηεξηθήο 
θαύζεο 

Φπζηθό 
αέξην 

Αέξηα θαύζηκα εθηόο από 
θπζηθό αέξην 

SO2 200 
(1)

 400 - 350
(2)

 - 35 
(3) (4)

 

NOx 300 
(5)

 300 
(5)

 200 300 
(6)

 100 200 

θόλε 20 
(7)

 20 
(7)

 - 20
(8)

 - - 

Σεκείσζε: 

(1)    Η νξηαθή ηηκή εθπνκπήο δελ ηζρύεη γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ζηεξεή μπιώδε βηνκάδα. 

(2)   Μέρξη ηελ 1.1.2025, 1700 mg/Nm³ ζηελ πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ απνηεινύλ ηκήκα κηθξώλ απνκνλσκέλσλ 
ζπζηεκάησλ ή απνκνλσκέλσλ κηθξνζπζηεκάησλ. 

(3)   400 mg/Nm³ γηα αέξηα ρακειήο ζεξκνγόλνπ δύλακεο από νπηαλζξαθνπνηεία θαη 200 mg/Nm³ γηα αέξηα ρακειήο 
ζεξκνγόλνπ δύλακεο από πςηθακίλνπο, ζηε βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα. 

(4)   100 mg/Nm³ γηα βηναέξην. 

(5)   500 mg/Nm³ γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 1 ΜW θαη 
κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 5 MW. 

(6)   Μέρξη ηελ 1.1.2025, 450 mg/Nm³ ζε πεξίπησζε ηξνθνδόηεζεο κε βαξύ καδνύη, ην νπνίν πεξηέρεη κεηαμύ 0,2% 
θαη 0,3% N (άδσην) θαη 360 mg/Nm³ ζε πεξίπησζε ηξνθνδόηεζεο κε βαξύ καδνύη, ην νπνίν πεξηέρεη ιηγόηεξν 
από 0,2% N (άδσην) γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ απνηεινύλ ηκήκα κηθξώλ απνκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ ή 
απνκνλσκέλσλ κηθξνζπζηεκάησλ. 

(7)  50 mg/Nm³ γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 1 ΜW θαη 
κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 5 MW θαη 30 mg/Nm³ γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ 
κεγαιύηεξν ησλ 5 ΜW θαη κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 20 MW. 

(8)   50 mg/Nm³ γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 1 ΜW θαη 
κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 5 MW. 
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2. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο (mg/Nm³) πνπ εθαξκόδνληαη ζε λέεο κεραλέο θαη λένπο αεξηνζηξόβηινπο 

 

Ρύπνο 

Σύπνο κεζαίνπ 
κεγέζνπο 

εγθαηάζηαζε 
θαύζεο 

Πεηξέιαην 
εζωηεξηθήο 

θαύζεο 

Τγξά θαύζηκα εθηόο από 
πεηξέιαην εζωηεξηθήο 

θαύζεο 

Φπζηθό 
αέξην 

Αέξηα θαύζηκα 
εθηόο από 

θπζηθό αέξην 

SO2 
Μεραλέο θαη 

αεξηνζηξόβηινη 
- 120

(1)
 - 15

(2)
 

NOx 
Μεραλέο 

(3) (4)
 190

(5)
 190

(5)(6)
 95

(7)
 190 

Αεξηνζηξόβηινη 
(8)

 75 75
(9)

 50 75 

θόλε 
Μεραλέο θαη 

αεξηνζηξόβηινη 
- 10

(10)(11)
 - - 

Σεκείσζε: 

(1)  Μέρξη ηελ 1.1.2025, 590 mg/Nm³ γηα ληηδεινθίλεηεο κεραλέο πνπ απνηεινύλ ηκήκα κηθξώλ απνκνλσκέλσλ 
ζπζηεκάησλ ή απνκνλσκέλσλ κηθξνζπζηεκάησλ. 

(2)  40 mg/Nm³ γηα βηναέξην. 

(3)  Οη κεραλέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κεηαμύ 500 θαη 1500 σξώλ ηνλ ρξόλν κπνξνύλ λα εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε 
ζπκκόξθσζεο κε απηέο ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο, εάλ εθαξκόδνπλ πξσηνβάζκηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό 
εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαη ηεξνύλ ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο πνπ νξίδνληαη ζηε ζεκείσζε (4). 

(4) Μέρξη ηελ 1.1.2025 ζε κηθξά απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα ή απνκνλσκέλα κηθξνζπζηεκάηα, 1850 mg/Nm³ γηα 
κεραλέο δύν θαπζίκσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία κε ην πγξό θαύζηκν θαη 380 mg/Nm

3
 θαηά ηε ιεηηνπξγία κε ην αέξην 

θαύζηκν, 1300 mg/Nm
3
 γηα ηηο ληηδεινθίλεηεο κεραλέο κε ≤ 1200 ζηξνθέο αλά ιεπηό κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο εηζόδνπ κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 20 MW θαη 1850 mg/Nm
3
 γηα ληηδεινθίλεηεο κεραλέο κε ζπλνιηθό ξπζκό 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ κεγαιύηεξν ησλ 20 MW θαη 750 mg/Nm
3
 γηα ληηδεινθίλεηεο κεραλέο κε > 1200 

ζηξνθέο αλά ιεπηό. 

(5)   225 mg/Nm³ γηα κεραλέο δύν θαπζίκσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία κε ην πγξό θαύζηκν. 

(6)  225 mg/Nm³ γηα ληηδεινθίλεηεο κεραλέο κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 20 
MW κε ≤ 1200 ζηξνθέο αλά ιεπηό. 

(7)  190 mg/Nm³ γηα κεραλέο δύν θαπζίκσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία κε ην αέξην θαύζηκν. 

(8)   Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ηζρύνπλ κόλν γηα θνξηίν άλσ ηνπ 70%. 

(9)    Μέρξη ηελ 1.1.2025, 550 mg/Nm³ γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ απνηεινύλ ηκήκα κηθξώλ απνκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ ή 
απνκνλσκέλσλ κηθξνζπζηεκάησλ. 

(10)  Μέρξη ηελ 1.1.2025, 75 mg/Nm³ γηα ληηδεινθίλεηεο κεραλέο πνπ απνηεινύλ ηκήκα κηθξώλ απνκνλσκέλσλ 
ζπζηεκάησλ ή απνκνλσκέλσλ κηθξνζπζηεκάησλ. 

(11)   20 mg/Nm³ γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθό ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 1 ΜW θαη 
κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 5 MW. 

 
 
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΜΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΜΔΣΡΖΔΗ 

 
1. Μεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο κε ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ από 1 MW έωο 20 MW 

 
1.1 O θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα δηεμάγεη ηνπιάρηζηνλ δύν ζεηξέο κεηξήζεσλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ ζείνπ (SO2), νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (NOx), κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) θαη ζθόλεο θαζόιε ηε δηάξθεηα 
ηζρύνο ηεο ΑΔΑΑ ζε θάζε εγθαηάζηαζε θαύζεο. 
 

1.2 H πξώηε ζεηξά κεηξήζεσλ πξέπεη λα δηεμαρζεί ην αξγόηεξν εληόο έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΑΔΑΑ ή από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο θαύζεο, αλάινγα κε 
ην πνηα εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε. 

1.3 Ζ δεύηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ πξέπεη λα δηεμαρζεί όρη ζε πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εηώλ από ηελ πξώηε 
κέηξεζε. 

1.4 Δλαιιαθηηθά πξνο ηηο ζπρλόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν Β.1.3, ζηελ πεξίπησζε κεζαίνπ κεγέζνπο 
εγθαηάζηαζεο θαύζεο πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (4), (5) θαη (6) ή (13) ηνπ Καλνληζκνύ 7 
ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο (Πεξηνξηζκόο ησλ Δθπνκπώλ Οξηζκέλσλ Ρύπσλ ζηελ 
Αηκόζθαηξα από Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δγθαηαζηάζεηο Καύζεο) Καλνληζκώλ ηνπ 2018, απαηηνύληαη πεξηνδηθέο 
κεηξήζεηο ηξηπιάζηεο ηνπ κέγηζηνπ κέζνπ αξηζκνύ εηήζησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο πνπ εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
πην πάλσ παξαγξάθνπο ησλ Καλνληζκώλ.  ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπρλόηεηα ησλ πεξηνδηθώλ κεηξήζεσλ 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά πεληαεηία. 
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2. Μεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο κε ξπζκό ζεξκηθήο ελέξγεηαο εηζόδνπ κεγαιύηεξν από 20 MW 

 
2.1 O θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα δηεμάγεη ηνπιάρηζηνλ δύν ζεηξέο κεηξήζεσλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ ζείνπ (SO2), νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (NOx), κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) θαη ζθόλεο θαζόιε ηε δηάξθεηα 
ηζρύνο ηεο ΑΔΑΑ ζε θάζε εγθαηάζηαζε θαύζεο. 
 

2.2 H πξώηε ζεηξά κεηξήζεσλ πξέπεη λα δηεμαρζεί ην αξγόηεξν εληόο έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρύνο ηεο ΑΔΑΑ ή από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο θαύζεο, 
αλάινγα κε ην πνηα εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε. 

2.3 Οη επόκελεο ηέζζεξεηο ζεηξέο κεηξήζεσλ πξέπεη λα δηεμάγνληαη θάζε δηαδνρηθό ρξόλν κεηά ηελ πξώηε κέηξεζε. 
 
2.4 Δλαιιαθηηθά πξνο ηηο ζπρλόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν Β.2.3, ζηελ πεξίπησζε κεζαίνπ κεγέζνπο 

εγθαηάζηαζεο θαύζεο πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (4), (5) θαη (6) ή (13) ηνπ Καλνληζκνύ 7 
ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο (Πεξηνξηζκόο ησλ Δθπνκπώλ Οξηζκέλσλ Ρύπσλ ζηελ 
Αηκόζθαηξα από Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δγθαηαζηάζεηο Καύζεο) Καλνληζκώλ ηνπ 2018, απαηηνύληαη πεξηνδηθέο 
κεηξήζεηο ίζεο κε ηνλ κέγηζην κέζν αξηζκό εηήζησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο, πνπ εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πην 
πάλσ παξαγξάθνπο ησλ Καλνληζκώλ.  ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπρλόηεηα ησλ πεξηνδηθώλ κεηξήζεσλ πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά πεληαεηία. 

 
3. Καύζηκα 

 
Γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξα από έλα θαύζηκα, ε 
παξαθνινύζεζε ησλ εθπνκπώλ δηελεξγείηαη θαηά ηελ ηξνθνδόηεζε κε θαύζηκν ή κείγκα θαπζίκσλ πνπ είλαη 
πηζαλόλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ην πςειόηεξν επίπεδν εθπνκπώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδνπ πνπ 
αληηπξνζσπεύεη ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 
 

4. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε κέηξεζεο, ε κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηάζηαζε θαύζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ππό ζηαζεξέο 
ζπλζήθεο κε αληηπξνζσπεπηηθό ίζν θνξηίν.  ην πιαίζην απηό, νη πεξίνδνη έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο 
ιεηηνπξγίαο εμαηξνύληαη. 

5. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κεξηκλά ώζηε νη πεξίνδνη έλαξμεο θαη δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο θαύζεο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξεο. 

 
6. Πξόηππα 

 
Οη πεξηνδηθέο κεηξήζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, ζθόλεο θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 
απαηηνύληαη κε βάζε ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο Β.1.1 θαη Β.2.1, πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
αθόινπζσλ Πξνηύπσλ, όπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

 

Α/Α 

 

Αέξηνο Ρύπνο 

 

 

Πξόηππν 

 

1. Γηνμείδην ηνπ ζείνπ EN 14791:2017 

2. Ομεηδίσλ ηνπ αδώηνπ EN 14792:2017 

3. θόλεο EN 13284-1:2017 

4. Μνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα EN 15058:2017 

 

7. Όιεο νη πην πάλσ κεηξήζεηο πξέπεη λα δηελεξγνύληαη από νξγαληζκό δηαπηζηεπκέλν κε ην πξόηππν EN 
17025:2017, όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί, θαη ην πεδίν δηαπίζηεπζεο ηνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο 
δεηνύκελεο κεηξήζεηο. 

8. Αληηξξππαληηθά ζπζηήκαηα 

Γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αληηξξππαληηθά ζπζηήκαηα γηα κείσζε ησλ 
εθπνκπώλ γηα ζπκκόξθσζε κε ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεξεί αξρείν κε ηηο ώξεο 
ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ εμνπιηζκνύ ή πιεξνθνξίεο πνπ ηελ επηβεβαηώλνπλ. 

9. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Αξρηεπηζεσξεηή (Γηεπζπληή ηνπ 
Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο) ην πξόγξακκα δηεμαγσγήο ησλ πην πάλσ κεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ επηά 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπο. 

554



 

10. Αμηνιόγεζε ζπκκόξθωζεο 

Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζεσξείηαη όηη ηεξνύληαη, εθόζνλ ηα απνηειέζκαηα θαζεκηάο από ηηο ζεηξέο 
κεηξήζεσλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο. 

11. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεξεί αξρείν θαη επεμεξγάδεηαη όια ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινύζεζεο θαηά 
ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεηαη ε επαιήζεπζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζύκθσλα κε ηνλ 
όξν ιεηηνπξγίαο Β.10. 

12. Σα απνηειέζκαηα όισλ ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα θπιάζζνληαη είηε ζε ςεθηαθό δίζθν είηε ζε θαηαγξαθηθό 
ραξηί θαη λα είλαη δηαζέζηκα πξνο επηζεώξεζε αλά πάζα ζηηγκή, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα απνηεινύλ 
κέξνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο πνπ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην Σκήκα 
Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (όξνο ιεηηνπξγίαο Γ). 

Γ. ΑΡΥΔΗΟ / ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ 

1. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ηα αθόινπζα: 
 
(α) αληίγξαθν ηεο ΑΔΑΑ, 
 
(β) ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ εθπνκπώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο Β.8 

θαη Β.11, 
 
(γ) όπνπ πξνβιέπεηαη, αξρείν ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (4), (5), (6) θαη 

(13) ηνπ Καλνληζκνύ 7 ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο (Πεξηνξηζκόο ησλ 
Δθπνκπώλ Οξηζκέλσλ Ρύπσλ ζηελ Αηκόζθαηξα από Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δγθαηαζηάζεηο Καύζεο) 
Καλνληζκώλ ηνπ 2018, 

 
(δ) αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη: 

(i) ην είδνο θαη ηηο πνζόηεηεο ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εγθαηάζηαζε, θαη 
(ii) ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο ή βιάβεο ηνπ αληηξξππαληηθνύ ζπζηήκαηνο, θαη 

 
(ε) ην ηζηνξηθό κε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο θαη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ από ηνλ 

θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 

2. Ννείηαη όηη ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (β) έσο (ε) ηνπ όξνπ ιεηηνπξγίαο Γ.1 
πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ. 
 

3. Δηήζηα Έθζεζε 

Μέζα ζε ηξεηο κήλεο από ηε ιήμε θάζε έηνπο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενύηαη λα 
ππνβάιεη ζηνλ Αξρηεπηζεσξεηή: 
 
(α) ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο Γ.1 (ζεκεία (β) έσο (ε)) 

θαη Γ.2, θαη 
 

(β) ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηε ζπκκόξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο όινπο ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο 
ηεο ΑΔΑΑ. 

 
Γ. ΔΠΔΚΣΑΔΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 
 

1. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο πξνηνύ πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε επεθηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ζηελ 
εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα απνθηήζεη από ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή γξαπηή βεβαίσζε όηη γηα ηελ πξνηεηλόκελε 
επέθηαζε, ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή δελ ζα απαηηεζεί ρνξήγεζε λέαο AEAA. 

 
2. Δάλ νη πξνγξακκαηηδόκελεο επεθηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ζηελ εγθαηάζηαζε ελδέρεηαη λα έρνπλ 

επηπξόζζεηεο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα 
ππνβάιεη λέα αίηεζε γηα ρνξήγεζε AEAA πξνηνύ πξνβεί ζηηο ελ ιόγσ επεθηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο. 

 
Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΧΝ ΣΟΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ 
 

ην πιαίζην ησλ επηζεσξήζεσλ θαη γηα ζθνπνύο ειέγρνπ ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ΑΔΑΑ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ Δπηζεσξεηή όιεο ηηο εύινγεο 
δηεπθνιύλζεηο θαη βνήζεηα γηα ηελ αζθαιή πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 
εμνπζηώλ πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 25 ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο Νόκσλ 
ηνπ 2002 έσο 2018. 
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η. ΟΡΗΜΟ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 
1. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα νξίζεη:  
 

(α) Τπεύζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο.  Σν πξόζσπν απηό κπνξεί λα είλαη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο, ν 
πξόεδξνο, ν δηεπζπληήο, ν γξακκαηέαο ή άιινο ιεηηνπξγόο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο.  Με ηνλ νξηζκό 
ηνπ ππεπζύλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα δίλεηαη θαη ε ηδηόηεηά ηνπ. 

 
(β) Τπεύζπλν επηθνηλσλίαο.  Σν πξόζσπν απηό κπνξεί λα είλαη εξγαδόκελνο ζηελ εγθαηάζηαζε κε 

ζπλερή απαζρόιεζε (εθόζνλ δηαθέξεη από ηνλ πην πάλσ ππεύζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο) θαη ζηνλ 
νπνίν ζα απεπζύλεηαη ν Δπηζεσξεηήο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ όξνπ ιεηηνπξγίαο Δ. 

 
ε πεξίπησζε αιιαγήο νπνηνπδήπνηε από ηνπο Τπεύζπλνπο απηνύο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα 
ελεκεξώζεη ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή άκεζα θαη εληόο 24 σξώλ ην αξγόηεξν. 

 
2. Σα νλόκαηα θαη ηα ζηνηρεία ησλ Τπεπζύλσλ πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηνλ Αξρηεπηζεσξεηή εληόο ελόο κελόο 

από ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ΑΔΑΑ. 
 
 
Ε. ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΔΚΠΟΜΠΖ ΑΔΡΗΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 
Αληίγξαθν ηεο ΑΔΑΑ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν αλά πάζα ζηηγκή γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο πνπ εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία ζρεηηθή κε ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Ζ. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δεόλησο ζπκπιεξσκέλε αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο ΑΔΑΑ 

ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο ΑΔΑΑ. 

 

Θ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

 
Υξνλνδηάγξακκα 

 
Λεπηνκέξεηεο 

 
Όξνο 

Λεηηνπξγίαο 
 

Άκεζα ζε πεξίπησζε αιιαγήο νπνηνπδήπνηε 
από ηνπο ππεπζύλνπο ηεο εγθαηάζηαζεο 

Δλεκέξσζε Αξρηεπηζεσξεηή Σ.1 

Δληόο ελόο κελόο από ηελ εκεξνκελία 
ρνξήγεζεο ηεο ΑΔΑΑ 

Ολόκαηα ππεπζύλσλ: 

 Δγθαηάζηαζεο θαη 

 Δπηθνηλσλίαο. 

Σ.2 

Μέρξη 31 Μαξηίνπ θάζε επόκελνπ έηνπο γηα ην 
έηνο αλαθνξάο 

Δηήζηα Έθζεζε Γ.3 

 
___________________ 

Έγηλε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2020. 
ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, 

Τπνπξγόο Δξγαζίαο, Πξόλνηαο 
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 
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