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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Με βάση το άρθρο 14 του περί της θέσπισης συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 

νόμο του 2011 Αρ.110(Ι)/2011) 1 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ2:  

ΤΥΠΟΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ3 

Οδός & Αριθμός:  

Πόλη/ Κοινότητα:  Επαρχία:  Ταχ. Κώδ:  Ταχ. Θυρίδα:  

Τοποθεσία:  Αρ. Φύλλου/Σχεδίου:  Αρ.Tεμαχίου/ων:  

Αρ. Τηλεφώνου:  Αρ. Τηλεομοιότυπου  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:  
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ3 

Οδός & Αριθμός:  

Πόλη/ Κοινότητα:  Επαρχία:  Ταχ. Κώδ:  Ταχ. Θυρίδα:  

Τοποθεσία:  Αρ. Φύλλου/Σχεδίου:  Αρ. Tεμαχίου/ων:  

Αρ. Τηλεφώνου:  Αρ. Τηλεομοιότυπου  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:  
 

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο  

∆ιεύθυνση 
αλληλογραφίας 

 

 

Αρ. Τηλεφώνου  Αρ. Τηλεομοιότυπου:  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αριθμός Πολεοδομικής Άδειας/ Άδειας Οικοδομής4  

(σημειώστε με x ότι ισχύει) Νέα εγκατάσταση  Υφιστάμενη εγκατάσταση  

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας  

Αριθμός Εργοδοτουμένων Άνδρες  Γυναίκες  

Εργάσιμες ώρες/ ημέρα  

Εργάσιμες ημέρες/ εβδομάδα  

Εργάσιμες εβδομάδες/ χρόνο  

Κτιριακές εγκαταστάσεις Εμβαδό τεμαχίου (m²)  Εμβαδό καλυμμένου χώρου (m²)  

Πληροφορίες περιοχής 
εγκατάστασης 

Ζώνη της περιοχής που 
βρίσκεται η εγκατάσταση5 

 
Μορφολογία περιοχής 
(ορεινή, παραλία, κοιλάδα, 
κλπ) 

 

Οποιαδήποτε επέκταση, μεταφορά ή άλλη αλλαγή στη 
φύση ή στη λειτουργία της εγκατάστασης που 
προγραμματίζεται να γίνει (βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα) θα πρέπει να αναφερθεί: 

 

 

                                                            
1 Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε 10 ΑΝΤΙΤΥΠΑ στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος,1498 Λευκωσία, 
γραφεία 28ης Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη, 2414, Λευκωσία, τηλ. επικοινωνίας 22408948, αρ. τηλεομοιότυπου 22774945). 
2 Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχει ανατεθεί αποφασιστική οικονομική εξουσία 
αναφορικά με την τεχνική λειτουργία της σύμφωνα με το Νόμο. 
3 Να επισυναφθεί επίσημο τοπογραφικό χάρτη/ σχέδιο όπου θα υποδεικνύεται το/τα τεμάχιο/α 
4 Όπου ισχύει 
5 Βιομηχανική, οικιστική, γεωργική, κτηνοτροφική, τουριστική ή άλλη 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
 
Περιγράψετε την εγκατάσταση και τη φύση και έκταση των δραστηριοτήτων της. ∆ώστε λεπτομερή περιγραφή της 
παραγωγικής διαδικασίας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, στις πρώτες και 
βοηθητικές ύλες, στον τρόπο παραγωγής ενέργειας για τη λειτουργία της εγκατάστασης και στις εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων. Η περιγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό ∆ιάγραμμα Ροής της Παραγωγικής 
∆ιαδικασίας. Στο ∆ιάγραμμα θα πρέπει (α) να διακρίνονται με κίτρινο χρώμα οι δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν 
στο Παράρτημα Ι του Νόμου, (β) να υποδεικνύονται τα σημεία εισαγωγής των πρώτων και βοηθητικών υλών και 
οπουδήποτε είδους ενέργειας που χρησιμοποιείται καθώς και τα σημεία-πηγές εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και 
(γ) να τονίζονται με κόκκινο χρώμα τα ρεύματα αέριων εκπομπών τα οποία περιέχουν ή δυνατόν να περιέχουν αέρια 

θερμοκηπίου6 καθώς και τα σημεία από τα οποία θα εκπέμπονται ή θα διαφεύγουν τα ρεύματα αυτά.  

Να επισυναφθεί, ∆ιάγραμμα ∆ιάταξης Μηχανημάτων με σύντομη περιγραφή των μηχανημάτων/συσκευών. Σε 
περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ικανοποιητικός, να επισυναφθεί επιπρόσθετο αρχείο με την ονομασία 
“Παράρτημα Μέρους Β”. 

 
 

 
 

                                                            
6 Αέρια θερμοκηπίου είναι τα αέρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας προσδιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(υπολογισμός ή/ και μέτρηση). Να περιγραφεί αναλυτικά η οποιαδήποτε αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων. Σε 
περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ικανοποιητικός, να επισυναφθεί επιπρόσθετο αρχείο με την ονομασία 
“Παράρτημα Μέρους Γ”. 
 

 
 

 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΗΣ 

Είδος καυσίμου ∆ιεργασία / χρήση 
Κατανάλωση 
καυσίμου / έτος 

(TJ) 

Συντελεστής 
εκπομπών 
(tCO2/ TJ) 

Συντελεστής 
οξείδωσης 

Εκπομπές tCO2 
(tCO2/ έτος) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (tCO2/ έτος)  
 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Είδος υλικού ∆ιεργασία / χρήση 
Ποσότητα υλικού 

/ έτος (t ή m3) 

Συντελεστής 
εκπομπών 

(tCO2/t ή tCO2/m
3) 

Συντελεστής 
μετατροπής 

Εκπομπές tCO2 
(tCO2/ έτος) 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ (tCO2/ έτος)  

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ∆ιεργασία / χρήση Εκπομπές (t/ έτος) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

ΜΕΡΟΣ ∆: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
 
Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνεται: - ο ακριβής ορισμός της εγκατάστασης και των προς παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται από την εγκατάσταση - πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες για την παρακολούθηση 
και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της εγκατάστασης - κατάλογος των πηγών για κάθε δραστηριότητα που 
διεξάγεται στην εγκατάσταση αυτή, κατάλογος των καυσίμων και των ροών υλικών που είναι προς παρακολούθηση 
για κάθε δραστηριότητα - κατάλογος των προς εφαρμογή βαθμίδων για τα δεδομένα δραστηριότητας - τους 
συντελεστές εκπομπής, συντελεστές οξείδωσης και μετατροπής για κάθε μια από τις δραστηριότητες και τα είδη 
καυσίμων/ υλικών - περιγραφή του τύπου, των προδιαγραφών και της ακριβούς θέσεις των συσκευών μετρήσεως που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κάθε μια από τις πηγές και τα είδη καυσίμων/ υλικών - περιγραφή της προσέγγισης 
που θα χρησιμοποιηθεί για τη δειγματοληψία καυσίμων και υλικών για τον προσδιορισμό της καθαρής θερμογόνου 
αξίας, της περιεκτικότητας σε άνθρακα, των συντελεστών εκπομπών και της περιεκτικότητας σε βιομάζα για κάθε μι α 
από τις πηγές και τα είδη καυσίμων/ υλικών - περιγραφή των προβλεπόμενων πηγών ή αναλυτικών προσεγγίσεων 
για τον προσδιορισμό των καθαρών θερμογόνων αξιών, της περιεκτικότητας σε άνθρακα ή του κλάσματος βιομάζας 
για κάθε μια από τις πηγές και τα είδη καυσίμων/ υλικών - περιγραφή των συστημάτων μέτρησης εκπομπών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση μιας πηγής, δηλ. τα σημεία μέτρησης, η συχνότητα των μετρήσεων, ο 
χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, οι διαδικασίες βαθμονόμησης και οι διαδικασίες συλλογής και αποθήκευσης 
δεδομένων - περιγραφή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου για τη διαχείριση δεδομένων. 
Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ικανοποιητικός, να επισυναφθεί επιπρόσθετο αρχείο με την ονομασία 
“Παράρτημα Μέρους ∆”. 
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ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του. 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Πηγή Παραγωγής Είδος ενέργειας Παραγωγή / έτος Αξιοποίηση / χρήση 

    

    

    

    

    

    

 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ποσότητα (kWh/ έτος) ∆ιεργασία / χρήση Επιλέξτε ότι ισχύει 

   
 

Παράγεται στην εγκατάσταση 

   
 

Λαμβάνεται από το δίκτυο 

   
 

Παράγεται στην εγκατάσταση 

   
 

Λαμβάνεται από το δίκτυο 

   
 

Παράγεται στην εγκατάσταση 

   
 

Λαμβάνεται από το δίκτυο 

   
 

Παράγεται στην εγκατάσταση 

   
 

Λαμβάνεται από το δίκτυο 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
 
Η αίτηση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα/σχέδια: 
 
Σημειώστε  για όσα έντυπα/σχέδια επισυνάπτετε. Για όσο έντυπα/σχέδια δεν επισυνάπτονται να αναφερθεί ο λόγος: 
 

 √ Αιτιολόγηση σε περίπτωση απουσίας 

1. Τοπογραφικό χάρτη/ σχέδιο της τοποθεσίας που βρίσκεται η 
εγκατάσταση.  

  

2. ∆ιάγραμμα Ροής Παραγωγικής ∆ιαδικασίας στο οποίο να 
φαίνονται με διαφορετικούς χρωματισμούς οι δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου, τα ρεύματα αερίων 
εκπομπών τα οποία περιέχουν ή πιθανόν να περιέχουν αέρια 
του θερμοκηπίου. 

  

3. ∆ιάγραμμα ροής αέριων εκπομπών στο οποίο να φαίνονται 
με διαφορετικούς χρωματισμούς τα διάφορα θερμοκηπιακά 
αέρια. 

  

4. ∆ιάγραμμα διάταξης μηχανημάτων.   

5. Τεχνικά φυλλάδια του παρασκευαστή/ παραγωγού για τις 
πρώτες και βοηθητικές ύλες ή άλλες ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση και των οποίων η χρήση 
πιθανόν να οδηγεί σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

  

6. Άλλες άδειες που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

  

 

    

  ( Υπογραφή )  

    

  ( Όνομα )  

      

 ( Ημερομηνία )   ( Ιδιότητα )  

   (Όνομα, υπογραφή και ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε την αίτηση. 
Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή εκπρόσωπός του) 
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