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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 574
11 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. OIK. 186310
Καθορισμός ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων
αεριών θερμοκηπίου που είναι διαθέσιμα για δημο−
πράτηση σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής
αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2008−2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση … κ.λπ.»
(Α΄/136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ
και 2) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι−
καίου» (Α΄/34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπε−
ζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄/70) και του άρθρου 65 του
ν. 1892/1990 (Α΄/101).
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 του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄/160).
5. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του
ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61…κ.λ.π.»
(Α΄/91).
6. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρ−
μογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο» (Α΄/65) όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 2, 3, 4 και 6β)
και 7 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής
απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις

της οδηγίας 2003/87/ΕΚ … κ.λπ.» (Β΄/1931) όπως εκάστοτε
ισχύουν.
8. Την υπ’ αριθμ. 5/27.2.2003 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΠΥΣ) «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος
μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου
(2000−2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παρ. 3) του
ν. 3017/2002 (Α΄/117)» (Α΄58).
9. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης
Οκτωβρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετι−
κά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας
και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμ−
βουλίου» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 9, 10
και 11 (παρ. 2) αυτής.
10. Την απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής «Σχετικά με το εθνικό σχέδιο κατα−
νομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που
κοινοποίησε η Ελλάδα σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
(C (2006) 5610 τελικό της 29.11.2006).
11. Το υπ’ αριθμ. 118615/1.9.2006 έγγραφο κοινοποίησης
του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών
(ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου του Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τη Γενική Γραμ−
ματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες.
12. Την από 2.7.2008 επιστολή του Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, σχε−
τικά με την αποδοχή των αναθεωρήσεων του Εθνικού
Σχεδίου Κατανομής.
13. Την από 5.9.2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής διά του υπογράφοντος Γενικού Διευθυντή Πε−
ριβάλλοντος, με την οποία διαπιστώνεται ότι το Εθνικό
Σχέδιο Κατανομής είναι συμβατό με το Παράρτημα ΧΙV
του Κανονισμού (ΕΚ) 2216/2004.
14. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1 ) και 24 του
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137)
και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορισμός
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α΄/157).
15. Την υπ’ αριθ. 52115/2970/Ε102/2008 κοινή απόφα−
ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυ−
ξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
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«Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής (ΕΣΚΔΕ) αερίων
θερμοκηπίου περιόδου 2008−2012. (Β΄/2575).
16. Την υπ’ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄/2234).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄/221).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄/56).
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών (Α΄/214/7−10−2009).
20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/10 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. (Α΄/154).
21. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α΄/98).
22. Την απόφαση του Πρωθυπουργού α.α. Υ271 «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη
Ξυνίδη ΦΕΚ (1595/Β΄).
23. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β΄/2408).
24. Το από 20/12/2010 εισηγητικό σημείωμα του Γρα−
φείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Διεύθυνσης
ΕΑΡΘ / ΥΠΕΚΑ από το οποίο προκύπτει πως υπάρχουν
αδιάθετα 26.107.071 δικαιώματα εκπομπών αερίων θερ−
μοκηπίου, εκ των οποίων μπορούν να διατεθούν προς
δημοπράτηση τα 10.000.000 χωρίς επίπτωση στην
εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και τις ανάγκες της
χώρας.
25. Την ανάγκη κατανομής των εσόδων από τις δη−
μοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο−
κηπίου υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφορών

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ΑΕ) και υπέρ του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Πράσινο Ταμείο», σύμφωνα με τον Ν. 3468/2006 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 129/27.06.2006) όπως ισχύει.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διατίθενται προς δημοπράτηση 10.000.000 δικαιώματα
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις. Οι όροι και η διαδικασία δημοπράτησης
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων, περιό−
δου 2008−2012, θα καθοριστεί με κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Άρθρο 2
Η υπ’ αριθμ. οικ.171164 κοινή απόφαση Υπουργών Οικο−
νομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
για τον «Καθορισμό της ποσότητας δικαιωμάτων εκπο−
μπών ρύπων αεριών θερμοκηπίου που είναι διαθέσιμα
για δημοπράτηση σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατα−
νομής αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2008−2012» (ΦΕΚ
Β΄2/5−1−2011) καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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