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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3184
30 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 4503
Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πρά−
σινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχω−
ρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ.
β΄ του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι−
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδαφ. β΄ του ν.
3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμ−
βάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α΄) και του άρθρου 3 παρ. 3
του ιδίου νόμου.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 211
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 24/2010 (ΦΕΚ
56 Α΄).
5. Tην αριθμ. Υ46/6.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101 Β΄).
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή
του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Ν. 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 182 Α΄), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
υλοποίηση των σκοπών, δράσεων και προγραμμάτων
του Πράσινου Ταμείου, με την ορθολογική κατανομή

των πόρων του με βάση τον σκοπό θεσμοθέτησής τους,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες σχε−
τικές διατάξεις.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλους τους πό−
ρους του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3889/2010, καθώς και
σε οποιονδήποτε άλλο πόρο έχει προβλεφθεί υπέρ του
Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατά−
ξεις που τον διέπουν.
Άρθρο 3
Ομάδες πόρων – Προγραμματικός Διαχωρισμός
1. Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου κατατάσσονται,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
ν.3889/2010, σε δέκα (10) Ομάδες, με βάση τα κοινά χα−
ρακτηριστικά τους ως προς τον σκοπό που καλούνται
να εξυπηρετήσουν κατά τις οικείες διατάξεις που τους
διέπουν, ως ακολούθως:
1η) Πόροι Γαλάζιου Ταμείου, που κατευθύνονται εν
γένει σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2η) Πόροι Ειδικού Φορέα Δασών, που κατευθύνονται
εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την ανάπτυξη,
προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού
πλούτου.
3η) Πόροι Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, που κατευ−
θύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για
την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση του
περιβάλλοντος, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικών
ελέγχων, καθώς και διαχείρισης απορριμμάτων.
4η) Πόροι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύ−
νονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις σχετικά
με την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώ−
σιμων πηγών ενέργειας και εν γένει βιώσιμης χρήσης
της ενέργειας, είτε σε δράσεις τοπικής εμβέλειας στις
περιοχές εγκατάστασης ή διέλευσης δικτύων ενεργεια−
κών υποδομών, είτε σε συνολικότερες δράσεις μείωσης
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
5η) Πόροι Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (νο−
μοθεσίας διατήρησης ημιϋπαιθρίων), που κατευθύνο−
νται σε προγράμματα, δράσεις και έργα για την εξι−
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σορρόπηση του ελλείμματος γης και την αύξηση των
κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές των δηλούμενων
χώρων.
6η) Πόροι Νομοθεσίας Αυθαίρετης Δόμησης, που κα−
τευθύνονται σε προγράμματα, δράσεις και έργα είτε
κατεδάφισης αυθαιρέτων, είτε πολεοδομικής εξυγί−
ανσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και εν γένει
αντιστάθμισης των δυσμενών συνεπειών στις περιοχές
των δηλούμενων χώρων.
7η) Πόροι Σταθμών Αυτοκινήτων, που κατευθύνονται
σε προγράμματα ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευ−
σης και έργα δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτο−
κινήτων.
8η) Πόροι Πολεοδόμησης, που κατευθύνονται στην
χρηματοδότηση προγράμματα και έργων πολεοδομί−
ας, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, αναβάθμισης
οικιστικών περιοχών, προστασίας αρχιτεκτονικής κλη−
ρονομιάς.
9η) Πόροι Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Βενζίνης, που
κατευθύνονται σε προγράμματα, έργα και δράσεις που
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πεδίων του Πρά−
σινου Ταμείου.
10η) Άλλοι Ειδικοί Πόροι, στους οποίους εντάσσονται
πόροι υπέρ Πράσινου Ταμείου, οι οποίοι δεν παρουσι−
άζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις ανωτέρω Ομάδες
ή/και δεν έχουν θεσμοθετηθεί για την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένου σκοπού.
2. Κάθε Ομάδα πόρων καταγράφεται σε ισάριθμους
πίνακες, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του
άρθρου 6 της παρούσας απόφασης. Το Παράρτημα αυτό
μπορεί να συμπληρώνεται με αποφάσεις του Υπουργού
ΠΕΚΑ, όταν περιέρχονται εις γνώση του άλλοι πόροι
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, η
να διακρίνονται περαιτέρω σε κατηγορίες.
Άρθρο 4
Κατάταξη πόρων σε κατηγορίες
1. Οι πόροι του άρθρου 3, διακρίνονται ανάλογα με τη
φύση και τον τρόπο είσπραξής τους, στις ακόλουθες
κατηγορίες:
i. Πρόστιμα
ii. Φόροι
iii. Τέλη
iv. Καταλογισμοί δαπανών
v. Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων
vi. Αντισταθμιστικά μέτρα
vii. Εισφορές
viii. Παράβολα
ix. Τίμημα εκποίησης
x. Τίμημα δημοπρασίας
xi. Μισθώματα
xii. Αποζημιώσεις χρήσης
xiii. Κατάπτωση εγγυήσεων
xiv. Έσοδα από διαχείριση και εκμετάλλευση
xv. Ποσοστά εσόδων νομικών προσώπων
xvi. Λοιπά έσοδα (επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές).
Οι πιο πάνω πόροι αναφέρονται στους πίνακες 1 έως
10 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 6 της παρούσης,
ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένας
από αυτούς.

Άρθρο 5
Διαδικασίες είσπραξης – Λογιστικός διαχωρισμός.
1. Κάθε πόρος εισπράττεται σύμφωνα με τη «Διαδικα−
σία Είσπραξης» του Παραρτήματος Ι.
2. Εφόσον πρόκειται για πόρους των Κατηγοριών i − vi,
στις οποίες συντρέχει περίπτωση βεβαίωσης και κα−
ταλογισμού της σχετικής οφειλής, η είσπραξή τους
διενεργείται ως ακολούθως, με την επιφύλαξη τυχόν
ειδικότερων ή αντίθετων διατάξεων:
Η είσπραξη των εσόδων των παραπάνω κατηγοριών
πόρων (i − vi) που αφορούν πρόστιμα, φόρους, τέλη,
καταλογισμούς δαπανών, αποζημιώσεις απαλλοτριώ−
σεων και αντισταθμιστικά μέτρα, ενεργείται από τις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με τίτλους
είσπραξης που συντάσσονται από τις κατά περίπτωση
αρμόδιες για την επιβολή τους υπηρεσίες. Οι τίτλοι
είσπραξης διαβιβάζονται προς βεβαίωση στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. φορολογίας των υπόχρεων. Τα έσοδα με βάση
τους παραπάνω τίτλους είσπραξης βεβαιώνονται στην
αντίστοιχη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ κάθε πόρου) και ει−
σπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημο−
σίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Εν συνεχεία, τα εισπραττόμενα
ποσά με βάση τους παραπάνω τίτλους είσπραξης απο−
δίδονται με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους στο Πράσινο Ταμείο, σε λογαριασμό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη
Τράπεζα που υποδεικνύεται από το Πράσινο Ταμείο ή
στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
3. Εφόσον πρόκειται για πόρους των Κατηγοριών
vii − xvi, καθώς και σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς
καταβολής της οφειλής εκ μέρους του υπόχρεου, η
είσπραξη της σχετικής οφειλής μπορεί να διενεργεί−
ται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ή αντίθετων
διατάξεων, από αναγνωρισμένες τράπεζες. Ειδικότε−
ρα, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το αποδεικτικό της
οφειλής, θεωρημένο από την αρμόδια εκδούσα αρχή,
με υπολογισμό του ύψους της οφειλής κατά το χρόνο
πληρωμής. Οι Τράπεζες αποδίδουν τα εισπραττόμενα
ποσά στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου πιστώνονται
υπέρ Πράσινου Ταμείου, στον αντίστοιχο κωδικό και
λογαριασμό του κάθε πόρου.
4. Η απόδοση στο Πράσινο Ταμείο πόρων που έχουν
εισπραχθεί για λογαριασμό του από το Δημόσιο ή άλλο
φορέα, διενεργείται από την αντίστοιχη υπηρεσία που
ορίζεται ως αρμόδια για την είσπραξή τους αμελλητί,
σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν. Η αρμόδια
υπηρεσία είσπραξης ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για
τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του ανά
ημερολογιακό τρίμηνο.
Άρθρο 6
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα Ι που ακολουθεί.
Ειδικότερα, στο εν λόγω Παράρτημα Ι, καθένας από
τους δέκα (10) Πίνακες αναφέρεται σε μία ομάδα πό−
ρων, σύμφωνα με το άρθρο 3, και περιλαμβάνει τους
πόρους που εντάσσονται στην ομάδα αυτή καθώς και
την αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορίες, σύμφωνα
με το άρθρο 4.

α) Ν. 743/1977 άρ. 13, πρόστιμα
για θαλάσσια ρύπανση.
β) Ν. 314/1976 άρ. 5, πρόστιμα
για παράβαση της σύμβασης για
την αστική ευθύνη λόγω ρύπανσης
της θάλασσας από πετρέλαιο ως
φορτίο πλοίου.
γ) Ν. 855/1978 άρ. 6, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 1147/1981
αρ. 6, πρόστιμα για πρόκληση ρύπανσης της θάλασσας, κατά παράβαση της Σύμβασης για θαλάσσια
ρύπανση λόγω απόρριψης καταλοίπων και άλλων υλών.
»

»

»

»

»

Πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης
της θάλασσας, παρεμβάσεις σε ακτές και
λιμάνια.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

»

Πρόστιμο

ΦΥΣΗ

»

»

»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1
ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002: Οι τίτλοι είσπραξης διαβιβάζονται προς βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ, στον
ΚΑΕ 3519. Τα πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται με εντολή του ΓΛΚ στο ΕΤΕΡΠΣ, μέσω της Τραπέζης Ελλάδος, σε λογαριασμό που τηρείται σε αναγνωρισμένη Τράπεζα και υποδεικνύεται από το ΕΤΕΡΠΣ.

. Όπου δεν απαντώνται ειδικές διατάξεις γα την είσπραξη του προβλεπόμενου εσόδου, εφαρμόζεται η Υ.Α. 1060032/5430-25/0016/1997 (ανάθεση στις ΔΟΥ της είσπραξης εσόδων, μεταξύ άλλων, και του ΕΤΕΡΠΣ) σε συνδυασμό με το π.δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ), για διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των εισπράξεων που
διενεργούνται από τις ΔΟΥ υπέρ τρίτων.

1

4

3

2

1

Ν. 743/1977 άρ. 18, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/1998
(προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος). Αναφέρεται στα ακόλουθα πρόστιμα:

ΟΜΑΔΑ 1η ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ 1 – 10

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
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9

Ν. 2881/2001 άρ. 8, πρόστιμο για
παράβαση των διατάξεων για την
ανέλκυση ναυαγίων.

ΟΜΑΔΑ 1η ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
δ) Ν. 1269/1982 άρ. 9, πρόστιμα
για παράβαση MARPOL 1973 για
την πρόληψη της ρύπανσης της
5
θάλασσας από πλοία και Πρωτοκόλλου 1978.
ε) Ν. 1634/1986 άρ. 3, πρόστιμα
που επιβάλλονται για την προστα6
σία της Μεσογείου από ρύπανση
προερχόμενη από χερσαίες πηγές.
στ) Ν. 1638/1986 άρ. 5, πρόστιμα
λόγω καθυστέρησης ή μη καταβολής συνεισφοράς σε ειδικό λογαριασμό ("Κεφάλαιο για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή") κατά παράβαση της
7
Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών του 1971 για την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
ΥΑ 3418/07/2002, αρ. 18, όπως
αντικαταστάθηκε από την ΥΑ
8111.1/41/09, πρόστιμα για πα8
ράβαση των διατάξεων σχετικά με
την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων από λιμενικές εγκαταστάσεις. .
ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

»

Πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης
της θάλασσας, παρεμβάσεις στις ακτές και
στα λιμάνια

Κάλυψη δαπανών Δημοσίου για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εν γένει εξουδετέρωση επικίνδυνων ή επιβλαβών ναυαγίων ή πλοίων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

»

Πρόστιμο

Πρόστιμο

»

»

»

»

»

»

»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΦΥΣΗ
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ΟΜΑΔΑ 1η ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
Ν. 3482/2006 άρ. 4 παρ. 2, πρόστιμα λόγω μη τήρησης υποχρέωσης συνεισφοράς σε ειδικό λογαριασμό ("Συμπληρωματικό Κεφάλαιο") για την αποζημίωση ζημιών
ρύπανσης από πετρέλαιο, σύμφω10
να με το Πρωτόκολλο του 2003 της
Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για
την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου
αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης
από πετρέλαιο.
Ν. 2242/1994 αρ. 3 παρ. 23 , ως
ισχύει, πρόστιμα για παραβάσεις
του αρ. 24 παρ. 2 του Ν. 2344/40
περί αιγιαλού και παραλίας (ήδη
11
Ν. 2971/2001), για σοβαρές περιπτώσεις προσχώσεων και αλλοιώσεων και για ευρείας έκτασης οικολογική καταστροφή (τοξικά υλικά προσχώσεων).
Ν. 743/1977 άρ. 18 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/1998 και
ισχύει (προστασία του θαλάσσιου
12
περιβάλλοντος). Αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις καταλογισμού δαπανών:
α) Ν. 743/1977 άρ. 12, έσοδα από
καταλογισμούς δαπανών του Δημοσίου για την αποτροπή και την
εξουδετέρωση ρύπανσης του θα13
λάσσιου περιβάλλοντος καθώς και
την αποκατάσταση ζημιών που
έχουν προκληθεί από ρύπανση.
ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

Πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης
της θάλασσας, παρεμβάσεις σε ακτές και
λιμάνια.

»

Πρόστιμο

Καταλογισμός δαπάνης

»

»

ΥΑ 99817/7844/1994: το ΥΕΝ συντάσσει και διαβιβάζει στις ΔΟΥ των υποχρέων τίτλους είσπραξης. Τα ποσά που εισπράττονται από τις ΔΟΥ, αποδίδονται, με
εντολή της αρμοδίας Δ/νσης του ΓΛΚ, στο ΕΤΕΡΠΣ λογαριασμός "Γαλάζιο Ταμείο", μέσω της Τραπέζης
Ελλάδος σε λογαριασμό Τράπεζας που υποδεικνύει
το ΕΤΕΡΠΣ (χαρτόσημο 2%, δαπάνη είσπραξης 3%).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1

ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Πρόστιμο

ΦΥΣΗ
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17

Ν. 2881/2001 άρ. 9 παρ. 4, ως ισχύει, κατάπτωση εγγυήσεων.

ΟΜΑΔΑ 1η ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
β) Ν. 314/1976, αρ.9 , συνεισφορές των πλοιοκτητών σε ειδικό λογαριασμό, για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε περίπτωση θαλάσσιας
14
ρύπανσης, σύμφωνα με Δ.Σ. Βρυξελλών περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών από ρύπανση πετρελαίου.
γ) Ν. 1638/1986, αρ. 3, Αποζημίωση από τις συνεισφορές σε λογαριασμό (Κεφάλαιο) εκείνων που
έχουν οικονομικά συμφέροντα
από τη μεταφορά πετρελαιοειδών
15
σύμφωνα με την Δ.Σ. των Βρυξελλών του 1971 για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Ν. 3497/2006 άρ. 2 παρ. 4 καταλογισμοί δαπανών στους ρυπαίνοντες, για την αποτροπή ή εξου16
δετέρωση ρύπανσης από πλοία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος της
Μεσογείου.

ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

Πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης
της θάλασσας, παρεμβάσεις σε ακτές και
λιμάνια.
Κάλυψη δαπανών Δημοσίου για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εν γένει εξουδετέρωση επικίνδυνων ή επιβλαβών ναυαγίων ή πλοίων και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος.

Καταλογισμός δαπάνης

Κατάπτωση
εγγύησης

ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

»

»

»

»

»

»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΦΥΣΗ
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21

20

19

18

N. 2289/1995, άρθρο 12α, όπως
προστέθηκε με το Ν. 4001/2011,
άρ. 164, παρ. 6,το 20% κατ΄ έτος,
από τα μισθώματα ή μερίδια παραγωγής που περιέχονται στην
ΕΔΕΥ ΑΕ, δυνάμει συμβάσεων.

Ν. 3393/2005 άρ. 7 (κύρωση της
Διεθνούς Σύμβασης για την αστική
ευθύνη για ζημία ρύπανσης από
πετρέλαιο κίνησης, 2001), τέλη
χορήγησης πιστοποιητικού ισχύος
ασφάλισης.
N. 1577/1985 (ΓΟΚ/85) άρ. 23
παρ. 1 ε', το 1/3 της εφάπαξ εισφοράς (200 εκατ. έως 1 δις δρχ.)
για τη νομιμοποίηση κτισμάτων
εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που
έχουν υπαχθεί στη νομοθεσία περί
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού.

Ν. 2881/2001 άρ. 9 παρ. 4, ως ισχύει, τίμημα εκποίησης ναυαγίου
ή πλοίου.

ΟΜΑΔΑ 1η ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ

Εισφορά

Παράβολο

Τίμημα
εκποίησης

ΦΥΣΗ

Ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) κατ’
έτος
χρηματοδότηση προγραμμάτων για την
αντιμετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης που τυχόν προκαλείται από
δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων καθώς και προστασίας
του περιβάλλοντος από δραστηριότητες
που έχουν σχέση με κάθε είδους εκμετάλλευση ή χρήση ενεργειακών πηγών ή
πόρων

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Κάλυψη δαπανών Δημοσίου για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εν γένει εξουδετέρωση επικίνδυνων ή επιβλαβών ναυαγίων ή πλοίων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Προβλέπεται η κατάθεση του εσόδου σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου,
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΚΥΑ 2447.1/01/02/6.3.2002

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1
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ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
Ν. 3208/2003 αρ. 8 παρ. 3, όπως
έχει τροποποιηθεί με το Ν.
3889/2010 αρ. 25 και ισχύει. Ανα1
φέρεται στα ακόλουθα πρόστιμα,
αποζημιώσεις, παράβολα, έσοδα
από μισθώσεις/πωλήσεις:
α) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδι2
κας) άρ. 61 παρ. 1, πρόστιμο από
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
β) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδι3
κας) άρ. 183 παρ. 6, πρόστιμα
ιδιωτικών δασοφυλάκων.
γ) Π.Δ. 19.11.1928 άρ. 43-45 (ΦΕΚ
Α΄252/30.11.1928) έσοδα από καταλογισμούς, που αφορούν κυρίως αποζημιώσεις του Δημοσίου
4
για τις ζημιές που προκαλούν οι
μισθωτές, υλοτόμοι κλπ κατά την
εκμετάλλευση των δημοσίων δασών.
δ) Χρηματικές ποινές και πρόστιμα στους παραβάτες των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
καθώς και τα εκπλειστηριάσματα
από την εκποίηση των κατασχόμε5
νων τεκμηρίων (Βλ. κατωτέρω σχετικές διατάξεις άρ. 279 και 268
Ν.Δ. 86/1969 - Δασικός Κώδικας και άρ. 70 παρ. 1 ν. 998/1979).
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Σκοποί που αναφέρονται στη παρ. 5 του
άρθρου 8 του ν. 3208/2003 και αφορούν
την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση
του δασικού και θηραματικού πλούτου και
γενικότερα της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.
»

»

»

»

ΦΥΣΗ

Πρόστιμο

Πρόστιμο

Πρόστιμο

Πρόστιμο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ε) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) άρ. 288Α, (όπως προστέθηκε
με τη παρ. 8 άρθρ. 57 Ν.
2637/1998) πρόστιμα και εκπλειστηριάσματα, για την χωρίς άδεια
εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή,
επανεισαγωγή, διαμετακόμιση,
6
Πρόστιμο
πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση,
τον αντιπραγματισμό και γενικά τη
κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση,
μεταφορά, αποστολή και διακίνηση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και
άγριας πανίδας.
στ) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) άρ. 258 παρ. 6 (όπως προστέθηκε με τη παρ. 5β άρθρ. 57 Ν.
2637/1998),περ. γ΄ τέλος για τη
χορήγηση αδείας για εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση,
Τέλος
7
αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, τον αντιπραγματισμό και γενικά η κατοχή,
διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση
ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και
άγριας πανίδας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Βεβαιώνονται με τη μέριμνα της αρμόδιας διεύθυνσης δασών του οικείου νομού και εισπράττονται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

»

»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

47765

Τέλος

Τέλος

Τέλος

στ) Ν. 998/1979 άρ. 8 παρ. 6, ειδικό τέλος αίτησης αναγνώρισης
δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής έκτασης προς το Συμβούλιο
Ιδιοκτησίας Δασών.

ζ) Ν. 3889/2010 άρ. 20 (όπως αναδιατυπώθηκε με το αρ. 55 του Ν.
4030/2011) παρ. 3 και 22 παρ. 1,
τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών.

η) Ν. 3889/2010 άρ. 15 παρ. 1 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 55
του Ν. 4030/2011) και 22 παρ. 2,
ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης
των δασικών χαρτών.

9

10

11

ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ε) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) άρ. 262, παρ.3, (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρΠαράβολο
8
θρου 19 του ν. 3170/2003), γραμμάτια ή τα διπλότυπα εισπράξεως
για την έκδοση άδειας κυνηγιού.

Εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ πρόβλεψης του ύψους και της διαδικασίας είσπραξης του τέλους.

Το ειδικό τέλος καταβάλλεται είτε στις ΔΟΥ, είτε σε
λογαριασμό της "Κτηματολόγιο Α.Ε.", που τηρείται σε
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα. Η "Κτηματολόγιο
Α.Ε." αποδίδει στο Πράσινο Ταμείο και σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ, με την ονομασία
"Ταμείο Δασικών Χαρτών" του Ειδικού Φορέα Δασών
το ειδικό τέλος, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα των δαπανών διαχείρισης- είσπραξης, στα οποία υποβάλλεται ο φορέας είσπραξης. Οι ΔΟΥ κατά την απόδοση
του ειδικού τέλους παρακρατούν ποσό 10% ως δαπάνη για την είσπραξή του τέλους στο ΚΑΕ 3413. (άρ. 2
ΚΥΑ 115451/24/2011, ΦΕΚ Β΄ 24).

Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κύρωσης
των δασικών χαρτών». Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών
τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν εισπράττονται
αναγκαστικά με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε (Πρβλ. σχετικά και άρθρο 76 παρ. 1 και 2 Ν. 998/1979 συνδ. π.δ.
906/1980)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οι σκοποί που αναφέρονται στη παρ. 5
του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 και αφορούν την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας και
αυτοφυούς χλωρίδας.

Αγορά ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή αναγκαστική απαλλοτρίωση
αυτών ή άλλων εκτάσεων προς αναδάσωση ή εξαγορά ιδιωτικών δικαιωμάτων κατά
τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (πρβλ. άρ.
76 παρ. 1 Ν. 998/1979).

»

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
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18

17

16

15

14

13

ια) Β.Δ. 284/1961 άρ. 6 παρ. 1,
(όπως τροποποιήθηκε από το αρ.
34 του Ν. 2873/2000) έσοδα από
πώληση προϊόντων, αποζημίωση
εργασιών και εκποίηση υλικών.
ιβ) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) άρ. 271 παρ. 1, σε συνδυασμό με παρ. 3, έσοδα από αποληφθέντα δασικά προϊόντα κλπ,
τίμημα από την πώληση των μέσων παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
ιγ) Ετήσια επιχορήγηση από τον
τακτικό προϋπολογισμό.
ιδ) ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών καθώς και τα έσοδα
από δάνεια, μετοχές, τίτλους, εκποιήσεις
ιε) Διεθνής βοήθεια, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις.

ι) Ν. 482/1943 άρ. 7, έσοδα από
μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων

»

»

»

»

»

Τίμημα
εκποίησης

Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα

»

»

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τίμημα
εκποίησης

Μισθώματα

ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
θ) Μισθώματα για τη ρητίνευση
δημοσίων δασών πρβλ. ΒΔ
439/1968 άρθρο 2 / Ν.Δ. 86/1969 Μισθώμα12
(Δασικός Κώδικας) άρ. 160 και
τα
161(όπως τροποποιήθηκε με το
αρ. 4 του Ν. 3208/2003 )

Τα έσοδα της παρ. 1 υπέρ του ΚΤΓΚΔ εισήχθησαν στον
κρατικό προϋπολογισμό με το άρθρο 35 παρ. 1 περ.
κδ του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285)

Τα έσοδα από τις μισθώσεις του παρόντος υπέρ του
ΚΤΓΚΔ εισήχθησαν στον κρατικό προϋπολογισμό από
το άρθρο 35 περίπτωση λα της παρ. 1 του Ν.
2873/2000 (ΦΕΚ Α 285).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ιστ) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) άρ. 279 και 268, οι παραβλάποντες ή αφαιρούντες δοχεία ρη19
τίνης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 381 και 382 ΠΚ
ιζ) Ν. 998/1979 άρ. 70 παρ. 1,
χρηματική ποινή σε κάτοχο ή ιδιο20
κτήτη ποιμνίου που συλλαμβάνεται μέσα σε αναδασωτέα έκταση.
ιη) Ν.3208/2003 άρ. 13 παρ. 6,
21
τίμημα εξαγοράς για την κυριότητα διακατεχομένων εκτάσεων.
ιθ) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδι22
κας), άρ. 61 παρ. 1, αποζημίωση
χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης.
κ) Ν. 998/1979 άρ. 70 παρ. 1 , ως
αντικαταστάθηκε από το άρ. 29
του Ν. 2081/1992 και το άρ. 1 παρ.
23
14 του Ν. 3208/2003, πρόστιμο επί
εκχερσώσεως ή υλοτομίας ή καλλιέργειας αναδασωτέας έκτασης.
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

»

»

»

»
Αγορά ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή αναγκαστική απαλλοτρίωση
αυτών ή άλλων εκτάσεων προς αναδάσωση ή εξαγορά ιδιωτικών δικαιωμάτων κατά
τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (πρβλ. άρ.
76 παρ. 1 Ν. 998/1979).

ΦΥΣΗ

Πρόστιμο

Πρόστιμο

Τίμημα
εκποίησης
Αποζημίωση χρήσης

Πρόστιμο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

47768
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
κα) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), άρ. 288 παρ. 1 - 4, εκπλειστηρίασμα από την εκποίηση μέσων παράνομης θήρας και θηραμάτων.
[Παρ.1 εκπλειστηρίασμα από εκποίηση οργάνων
24
Παρ. 2 εκπλειστηρίασμα από εκποίηση θηραμάτων
Παρ.3 πληρωμή της αξίας των αδικαιολογήτως μη παραδόθέντων
πειστηρίων
Παρ. 4 χρηματική ποινή αντί της
δημεύσεως]
κβ) Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) άρ. 271 παρ. 2, μίσθωμα που
καταβάλλεται για τη διάθεση σε
25
κοινωφελή ιδρύματα ή δημόσιες
υπηρεσίες των παρανόμως αποληφθέντων δασικών προϊόντων
κγ) Ν. 1892/1990 άρ. 114 παρ. 5 ,
όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.
45 του Ν. 2145/1993και το αρ. 19
26
του Ν. 3208/2003, πρόστιμο για
παράνομη ανοικοδόμηση σε δασική έκταση.
Ν. 998/1979 άρ. 46Α, παρ. 3, όπως
προστέθηκε με το Ν. 4061/2012
άρ. 29 παρ. 3, τίμημα εξαγοράς
27
εκχερσωθεισών δασικών εκτάσεων
από κατ' επάγγελμα αγρότη για
αγροτική χρήση
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Οι σκοποί που αναφέρονται στη παρ. 5
του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 και αφορούν την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας και
αυτοφυούς χλωρίδας.

»

»

Ανάπτυξη και προστασία
των δασών

ΦΥΣΗ

Τίμημα
εκποίησης

Μισθώματα

Πρόστιμο

Τίμημα
εκποίησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
Ν. 998/1979 άρ. 46Α, παρ.7, όπως
προστέθηκε με το Ν. 4061/2012
άρ. 29 παρ. 7, χρηματικό αντάλλαγμα που καταβάλουν κάτοχοι
δημόσιων και μη εκτάσεων που
28
εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, για την απώλεια του φυσικού
αγαθού από την αλλαγή χρήσης
της έκτασης
Ν. 3937/2011 άρ. 29,παρ. 2, αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που
υπάρχουν στις 31.12.2010 στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και
29
τα οποία έχουν κατανεμηθεί με
σχετικές αποφάσεις έγκρισης του
ΔΣ του ΚΤΓΚ και Δ,
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Αναδάσωση αντίστοιχης έκτασης

υλοποίηση έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Δασικών
Υπηρεσιών που υπάγονται πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

ΦΥΣΗ

Αποζημίωση

Λοιπά έσοδα

με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται στην επόμενη
χρήση του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται και
χρησιμοποιούνται από τις ίδιες δασικές υπηρεσίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
Ν. 1650/1986 άρ. 4 παρ. 10 εδ. ε΄ ,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
2 του Ν. 3010/2002 (για την προστασία του περιβάλλοντος), Ανταποδοτικά τέλη για την περιβαλλοντική αξιολόγηση, τη δημοσιοποίηση ΜΠΕ και την ΕΠΟ έργων και
1
Τέλος
δραστηριοτήτων του ιδιωτικού
τομέα και φορέων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. [Σύμφωνα με το
άρθρο 31, παρ. 3 του Ν.
4014/2011, η ανωτέρω διάταξη
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12
του Ν. 4014/2011]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ καθορισμού του
ύψους, της διαδικασίας είσπραξης των ανωτέρω τελών, του τρόπου απόδοσής τους στο ΕΤΕΡΠΣ και κάθε
άλλης σχετικής λεπτομέρειας. Δεν έχει εκδοθεί.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν
στην αναβάθμιση, την προστασία και την
διαχείριση του περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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2

Ν. 1650/1986 άρ. 30, παρ. 3 (για
την προστασία του περιβάλλοντος)
Πρόστιμα λόγω ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά
παράβαση των διατάξεων του Ν.
1650/1986 ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων αποφάσεων, ή των διοικητικών πράξεων
των άρ. 11 και 12 των Ν.
1515/1985 (ΡΣΑ) και 1561/1985
(ΡΣΘ), ή κατά παράβαση της απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση
του περιβάλλοντος. [Σύμφωνα με
το άρθρο 31, παρ. 9, του Ν.
4014/2011, η παρ. 1 του ως άνω
άρθρου 30 αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 21 του Ν. 4014/2011]
Πρόστιμο

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ

Χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του
περιβάλλοντος στις περιοχές των Δήμων
όπου προκλήθηκε η ρύπανση.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΚΥΑ 59388/3363/24-31.8.88: τα πρόστιμα του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 αποτελούν έσοδα των ΟΤΑ
της περιοχής όπου προκλήθηκε η παράβαση και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η
καταλογιστική απόφαση επιβολής προστίμου διαβιβάζεται προς βεβαίωση και είσπραξη στην ταμειακή
υπηρεσία των ΟΤΑ που έχουν δική τους ταμειακή διαχείριση, και προκειμένου για ΟΤΑ χωρίς δική τους
ταμειακή υπηρεσία, στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο
μέσω του οποίου ασκείται η ταμειακή διαχείρισή
τους. Σύμφωνα με την μεταγενέστερη ΚΥΑ
377/96/95/1995: Η είσπραξη των προστίμων του αρ.
30 Ν. 1650/1986, ενεργείται από τις ΔΟΥ, με τίτλους
είσπραξης που συντάσσονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και
διαβιβάζονται προς βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ φορολογίας των υπόχρεων. Οι τίτλοι πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ (άρθρ. 55 Π.Δ. 16/89). Τα έσοδα βεβαιώνονται στον ΚΑΕ 3517 με κατονομασία "Έσοδα υπέρ
ΕΤΕΡΠΣ για λογαριασμό "Πράσινο Ταμείο". Τα ποσά
που εισπράττονται κατά μήνα από τις ΔΟΥ στον ως
άνω ΚΑΕ αποδίδονται, μέσω της αρμοδίας Δ/νσης του
ΓΛΚ, στο ΕΤΕΡΠΣ λογαριασμός "Πράσινο Ταμείο",
μέσω της Τραπέζης Ελλάδος σε λογαριασμό που
τηρείται σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα
που υποδεικνύεται από το ΕΤΕΡΠΣ (χαρτόσημο 2%,
ΟΓΑ δαπάνη είσπραξης 3%).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
Ν. 4014/2011, άρ. 17 παρ. 2, ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στον φορέα της δραστηριότηΤέλος
3
τας, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τον έλεγχο τήρησης
των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ. Ειδικώς προβλέπονται οι εξής περιπτώσεις:
α) Ανταποδοτικά τέλη για διαδικα4
σία ΠΠΠΑ αρ. 3 παρ. 2 Ν.
»
4014/2011.
β) Ανταποδοτικά τέλη για διαδικα5
σία αξιολόγησης ΜΠΕ αρ. 3 και 4
»
Ν. 4014/2011.
γ) Ανταποδοτικά τέλη για διαδικα6
σία ανανέωσης ή τροποποίησης
»
ΑΕΠΟ άρ. 5 και 6 Ν. 4014/2011.
δ) Ανταποδοτικά τέλη για αδειοδό7
τηση έργων και δραστηριοτήτων
»
χωρίς ΑΕΠΟ. 9 Ν. 4014/2011.
ε) Ανταποδοτικά τέλη για διαδικα8
σία ειδικής οικολογικής αξιολόγη»
σης αρ. 10 Ν. 4014/2011.
στ) Ανταποδοτικά τέλη για διαδι9
κασία περιβαλλοντικών επιθεωρή- »
σεων αρ. 20 Ν. 4014/2011.
ζ) Ανταποδοτικά τέλη για διαδικασία αξιολόγησης των ΜΠΕ από
»
10
Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ
του άρθρου 16 Ν. 4014/2011.

Υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε με τη μορφή παραβόλου. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση
ΚΥΑ καθορισμού ύψους τελών, διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης. Δεν έχει εκδοθεί.

Εξυπηρέτηση σκοπών του Ν. 4014/2011.
Ποσοστό όλων των τελών καταβάλλεται σε
ειδικό κωδικό, για τη συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και του Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Καταβολή αμοιβών Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ.

Κάλυψη εξόδων και διενέργεια προβλεπόμενων ελέγχων από ΕΥΕΠ και καταβολή
αμοιβών περιβαλλοντικών ελεγκτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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12

11

Ν. 4014/2011 άρ. 2 παρ. 7 αντισταθμιστικά μέτρα (ή τέλη) που
μπορεί να προβλέπονται από την
ΑΕΠΟ, για την αποφυγή, ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Ν. 4014/2011 άρ. 21, παρ.1 (για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων) Πρόστιμα λόγω ρύπανσης
ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος
κατά παράβαση των διατάξεων
του Ν. 4014/2011 ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων αποφάσεων.

Αντισταθμιστικά
μέτρα

Πρόστιμο

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ

Έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν
στην αποκατάσταση, αναβάθμιση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος,
καθώς και στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και του ελέγχου τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων έργων και
δραστηριοτήτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Διαδικασία αρ. 30 παρ. 3 Ν. 1650/1986 και της κατ'
εξουσιοδότησή του ΚΥΑ 377/96/95/1995: Η είσπραξη
των προστίμων του αρ. 30 Ν. 1650/1986, ενεργείται
από τις ΔΟΥ, με τίτλους είσπραξης που συντάσσονται
από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και διαβιβάζονται προς βεβαίωση
στις αρμόδιες ΔΟΥ φορολογίας των υπόχρεων. Οι τίτλοι πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ (άρθρ. 55 Π.Δ. 16/89).
Τα έσοδα βεβαιώνονται στον ΚΑΕ 3517 με κατονομασία "Έσοδα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ για λογαριασμό "Πράσινο
Ταμείο". Τα ποσά που εισπράττονται κατά μήνα από
τις ΔΟΥ στον ως άνω ΚΑΕ αποδίδονται, μέσω της αρμοδίας Δ/νσης του ΓΛΚ, στο ΕΤΕΡΠΣ λογαριασμός
"Πράσινο Ταμείο", μέσω της Τραπέζης Ελλάδος σε
λογαριασμό που τηρείται σε αναγνωρισμένη στην
Ελλάδα Τράπεζα που υποδεικνύεται από το ΕΤΕΡΠΣ
(χαρτόσημο 2%, ΟΓΑ δαπάνη είσπραξης 3%). [ όμως
το άρθρο 17 παρ. 1, αναφέρεται σε "επιβληθέντα
πρόστιμα"].
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΚΥΑ 38639/2017/21.9. 2005 ,
αρ.33,(ΚΥΑ για τον καθορισμό μέτρων και όρων για τους γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς),
πρόστιμα σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που προκαλούν ρύπανΠρόστιμο
13
ση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. για τους ΓΤΟ, και για
την παράβαση της απαγόρευσης
λειτουργίας του φορέα, που διενεργεί σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ.
ΚΥΑ 11642/1943/2002 άρ. 7 (για
τον καθορισμό μέτρων και όρων
για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών), παράβολο που καταΠαράβολο
14
βάλλεται σε κάθε περίπτωση υποβολής προς την αρμόδια αρχή, φακέλου γνωστοποίησης περιορισμένης χρήσης ΓΤΜ, προκειμένου να
χορηγηθεί σχετική έγκριση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Κατά το άρθρο 33 της ΚΥΑ 38639/2017/21.9. 2005, τα
πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, κατά
την διαδικασία της ΚΥΑ 59388/3320/1988, η οποία θα
πρέπει να θεωρηθεί αντικατασταθείσα από τη μεταγενέστερη ΚΥΑ 377/96/95/1995.

Τα ποσά των ανωτέρω παραβόλων, κατατίθενται σε
οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και αποδίδονται στο
ΕΤΕΡΠΣ σε ειδικό κωδικό σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις (αρ. 7 παρ. 2).

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Αποδίδονται σε Δήμους της περιοχής όπου
διαπιστώθηκε η παράβαση. Διατίθενται σε
έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν
στην αναβάθμιση, την προστασία και την
διαχείριση του περιβάλλοντος (αρ. 30 Ν.
1650/1986).

Δαπάνες αξιολόγησης φακέλου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΚΥΑ 11642/1943/2002 άρ. 17 (αφορά τον καθορισμό μέτρων και
όρων για την περιορισμένη χρήση
γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών) πρόστιμο σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν
Πρόστιμο
ρύπανση ή υποβάθμιση του περι15
βάλλοντος κατά παράβαση των
διατάξεις της ΥΑ για ΓΤΜ, καθώς
και για παράβαση της απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα, που
διενεργεί περιορισμένη χρήση ΓΤΜ
και προκαλεί ρύπανση.
ΚΥΑ 11642/1943/2002 άρ. 5, πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην προστασία
της ατμόσφαιρας από την ανεξέλεγκτη χρήση καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς
εγκαταστάσεις καύσης στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονά16
Πρόστιμο
δων και από τις ανοικτές εστίες
καύσης, και ειδικότερα, που απαγορεύουν την καύση πλαστικών
ελαστικών ή άλλων στερεών υλικών που μπορεί να προκαλέσουν
αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Κατά το άρθρο 17 παρ. 3 της ΚΥΑ 11642/1943/2002,
τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ,
κατά την διαδικασία της ΚΥΑ 59388/3320/1988, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί αντικατασταθείσα από
τη μεταγενέστερη ΚΥΑ 377/96/95/1995.

Κατ' άρθρ. 5 της ΚΥΑ, οι παραβάτες των διατάξεων
της ΚΥΑ υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29
και 30 του Ν. 1650/1986. Επομένως,τυγχάνει αναλόγως εφαρμοστέα τη διαδικασία είσπραξης της ΚΥΑ
377/96/95/1995.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Αποδίδονται σε Δήμους της περιοχής όπου
διαπιστώθηκε η παράβαση. Διατίθενται σε
έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν
στην αναβάθμιση, την προστασία και την
διαχείριση του περιβάλλοντος (αρ. 30 Ν.
1650/1986).

Χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του
περιβάλλοντος στις περιοχές όπου έχει
επιβληθεί πρόστιμο για τις παραβάσεις
που προβλέπει η απόφαση.
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ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΠΝΠ της 18.6.1982 άρ. 2 (για την
αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος)
και Ν. 1327/1983, πρόστιμα για
Πρόστιμο
17
παραβάσεις μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων
ρύπανσης που καθορίζονται με
ΚΥΑ
Π.Δ. 15/28.4.1998 αρ. 5 και Ν.
1337/1983 άρ. 32: Πρόστιμο για
καταστροφή χαρακτηριστικών διατηρητέων κτιρίων, κατά παράβαση
Πρόστιμο
18
του εν λόγω π.δ. (που αφορά στην
υποχρέωση διατήρησης των αρχιτεκτονικών κ.λπ. στοιχείων των
διατηρητέων κτιρίων).
Ν. 4014/2011 αρ. 20 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 55 του ν.
4042/2012), παρ. 16, κατάπτωση
χρηματικής εγγύησης που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, στην περίπτωση επανειλημμένης άρνησης ή παράλειψης
Κατάπτωση
συμμόρφωσης του φορέα διαχεί19
εγγύησης
ρισης προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2010/75
για τις βιομηχανικές εκπομπές (εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής Υ.Α.)
Εκτέλεση προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος.
Εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ καθορισμού ποσοστού των εσόδων αυτών που
θα διατίθεται στους ΟΤΑ, ιδίως για έργα
προστασίας περιβάλλοντος ή αντιρρύπανσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της
ΕΥΕΠ, η χρηματική εγγύηση καταπίπτει προς όφελος
του Δημοσίου και περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο
Ταμείο.

Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται ολόκληρα στο ΕΤΕΡΠΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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21

Ν. 4042/2012 άρ.37, παρ.3, το
60% του πρόστιμου που επιβάλλεται σε Δήμους ή συνιστώμενα από
τους Ο.Τ.Α. νομικά πρόσωπα ΟΤΑ
για χρήση ΧΑΔΑ
Πρόστιμο

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
Υ.Α. 36341/2004 άρ. 3 και Ν.
2742/1999 αρ. 15 (καταργήθηκε
με άρ. 7 παρ. 5 του Ν. 3937/2011),
ποσοστό 30% εσόδων του φορέα
διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού
Βίκου - Αώου και Πίνδου, προερχόμενα από την πώληση υλικών,
εκδόσεων, δεδομένων και κάθε
άλλου πνευματικού προϊόντος που
παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοι- Ποσοστό
βές από την εκτέλεση ερευνών,
εσόδων
20
μελετών κάθε είδους υπηρεσιών
ν.π.
στα πλαίσια των σκοπών του για
λογαριασμούς τρίτων, και έσοδα
που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευομένου αντικειμένου, όπως
εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού,
εκχώρηση σημάτων ποιότητας και
συνεργασίας σε επιχειρήσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Αποδίδεται ετησίως στο ΕΤΕΡΠΣ.

Εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη
δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διάθεση αποκλειστικά για την αναδιανομή
πόρων μεταξύ των φορέων διαχείρισης.

Εκπλήρωση σκοπών άρ. 30 παρ. 3 του ν.
1650/1986 (Χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και
προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές των Δήμων όπου προκλήθηκε η ρύπανση)
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ΟΜΑΔΑ 3η ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
Ν. 4042/2012 άρ.37, παρ.2 πρόστιμο που επιβάλλεται σε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι
δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση
αποβλήτων και προκαλούν βλάβες
22
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και
ειδικότερα των άρθρων 14 και 29,
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται
Ν. 1650/1986, άρ. 28, παρ. 5,(
όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.
4042/2012 άρ.7 )πρόστιμο επιβαλλόμενο σε νομικό πρόσωπο, προς
Πρόστιμο
όφελος του οποίου τελέσθηκαν
23
από φυσικό πρόσωπο κατέχον
ιθύνουσα θέση πράξη ή παράλειψη, προβλεπόμενη στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του ν.
1650/1986
Ν. 4042/2012 άρ.43, παρ.3, ειδικό
τέλος ταφής επιβαλλόμενο στους
24
ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις τους, για τη Τέλος
διάθεση σε ΧΥΤ συγκεκριμένων
αποβλήτων χωρίς επεξεργασία
Χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων
ανάκτησης
και διάθεσης αποβλήτων

(Χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας
του περιβάλλοντος στις περιοχές των Δήμων όπου προκλήθηκε η ρύπανση)

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το ύψος και η διαδικασία επιβολής του προστίμου
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.1650/1986,
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α' 91) και
το ν. 4014/2011 (Α' 209).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑΔΑ 4η ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Ν. 3468/2006 άρ. 20 παρ. 9 (όπως
τροποποιήθηκε με το άρ.11 του Ν.
Εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ καθορισμού διαδικα3851/2010 και αντικαταστάθηκε
σίας επιβολής των προστίμων, κριτηρίων επιμέτρησής
με το άρ. 29 του Ν. 3889/2010),
Πρόστιμο
τους, υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων κατά της
1
πρόστιμο για παράβαση υποχρέαπόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέωσης υποβολής στοιχείων και
μα. Δεν έχει εκδοθεί.
πληροφοριών για τη λειτουργία
μονάδων ΑΠΕ από τους έχοντες
την εκμετάλλευσή τους.
Ν. 3468/2006 άρ. 25 παρ. Α.1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 7
Τα εν λόγω ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται
του Ν. 3851/2010), ποσοστό επί
από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Εντός του πρώτου διτου Ειδικού Τέλους 3% -ειδικώς,
μήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι Διαχειριστές ενημετο 0,3%- επί της προ ΦΠΑ τιμής
ρώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Ανάπτυξης για τα
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
2
Τέλος
ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαιούχο, κατά το
στον Διαχειριστή του συστήματος
προηγούμενο έτος. Εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ
ή του δικτύου, που καταβάλλεται
που θα καθορίζει την διαδικασία και κάθε ειδικότερο
από τους παραγωγούς ηλεκτρικής
θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
ενέργειας από ΑΠΕ για την εμπο25. Δεν έχει εκδοθεί.
ρική λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
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ΟΜΑΔΑ 4η ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Ν. 3468/2006 άρ. 25 παρ. Α.2 (όΓια την περίοδο 2013-2020, τουλάχιστον
πως τροποποιήθηκε διαδοχικά με
το 50% των συνολικών εσόδων από πλειτο άρ. 7, παρ. 2 του Ν. 3851/2010,
στηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αετο άρ. 30, παρ. 9 του Ν. 3889/2010
ρίων θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποι- ΚΥΑ 187497/8.6.11 (ΦΕΚ 1182 Β΄): Τα έσοδα από τις
, το άρ. 196, παρ. 2 του Ν.
είται για μείωση εκπομπών αερίων θερμο- δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο4001/2011, το άρ. 39 παρ. 2 του Ν.
κηπίου, ανάπτυξη ΑΠΕ, αύξηση δάσωσης, κηπίου περιέρχονται σε ποσοστό 5% στο Πράσινο Τα4062/2012), έσοδα από δημοπρά- Τίμημα
τηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκδημοπραενίσχυση ενεργειακής απόδοσης, (ΚΥΑ μείο, στο οποίο αποδίδονται από το Χρηματιστήριο,
3
πομπών αερίων θερμοκηπίου.
σίας
54409/2632/2004 αρ. 7ε, που προστέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον λογαριασμό
[Πρόκειται για πόρο κατ' αρχάς
με το άρ. 2 παρ. 13 της ΚΥΑ ΗΠ57495/ 266338 «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και
υπέρ του ΔΕΣΜΗΕ, αλλά παρέχεται
2959/Ε103/2010, ΦΕΚ Β’ 2030). Το ακριβές Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.)
ύψος του ποσού που θα διατίθεται για
εξουσιοδότηση για την έκδοση ΥΑ
τους ανωτέρω σκοπούς προβλέπεται να
κατανομής και απόδοσης μέρους
καθορίζεται με ΚΥΑ.
του πόρου υπέρ Πράσινου Ταμείου.]
[Σκοπός του υπό σύσταση Ταμείου θα είναι η επιδότηση προγραμμάτων και άλλων
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η ανάπτυξη της αγοράς παροχής
ενεργειακών υπηρεσιών κλπ. για την εξυΝ. 3855/2010 άρ. 9 παρ. 5, εισφοπηρέτηση των στόχων της εθνικής ενερρές διανομέων ενέργειας, διαχειγειακής πολιτικής, και, ειδικότερα, η ενριστών δικτύων διανομής και επιθάρρυνση των επενδύσεων και η ενίσχυση
χειρήσεων λιανικής πώλησης εδραστηριοτήτων που σκοπεύουν στην ενέργειας, σε προβλεπόμενο να συ- Εισφορά
4
ξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέρσταθεί για τον σκοπό αυτό,
γειας, η επιδότηση ή εξασφάλιση της χρην.π.δ.δ.-Ταμείο. [Εξουσιοδότηση
ματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων,
για έκδοση σχετικού π.δ. Δεν έχει
επενδύσεων και προγραμμάτων που συνεκδοθεί]
δέονται με τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας
και την αειφόρο ανάπτυξη και η διάθεση
των πόρων σε όλους τους παρόχους μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΟΜΑΔΑ 5η ΠΟΡΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΩΝ)
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την
αύξηση των κοινοχρήστων χώρων, καθώς
ΥΑ οικ. 29754/2010: Η είσπραξη του ειδικού προστίκαι για προγράμματα και δράσεις περιμου γίνεται από τράπεζες και τα ΕΛΤΑ μέσω ΔΙΑΣ. Ο
βαλλοντικής και πολεοδομικής αποκατάστασης, εντός του Δήμου όπου βρίσκονται ενδιαφερόμενος προσκομίζει το έντυπο υπολογισμού
οι χώροι που δηλώνονται και, εξαιρετικά, του ειδικού προστίμου, συμπληρωμένο από την Πολεοδομία και με επικόλληση του κωδικού πληρωμής.
σε οργανικά συνδεδεμένες περιοχές όμοΝ. 3843/2010 άρ. 6(όπως τροποποιήΤα εισπραττόμενα ποσά με εντολή ΔΙΑΣ αποδίδονται
ρου Δήμου. Ειδικότεροι σκοποί: α. Απόθηκε με το αρ. 30 του Ν. 3889/2010,
στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνονται υπέρ
κτηση ακινήτων για νέους κοινόχρηστους
το αρ. 22 του Ν. 3897/2010, το αρ. 51
ΠρόστιΠράσινου Ταμείου στον κωδικό «ΕΤΕΡΠΣ Ταμείο Πεχώρους, β. Αποζημιώσεις ακινήτων που
του Ν. 4042/2012) και αρ. 7 παρ. 1,
1
μο
ριβαλλοντικού Ισοζυγίου». Οι Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ
έχουν καθοριστεί ως κοινόχρηστοι χώροι
ειδικό πρόστιμο διατήρησης ημιϋκαι η απαλλοτρίωση έχει αρθεί ή έχει πα- αποδίδουν την επομένη της ημερομηνίας πληρωμής
παιθρίων και άλλων χώρων για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
τα ποσά του ειδικού προστίμου, μέσω ΔΙΑΣ, σε απόρέλθει οκταετία από την επιβολής της, γ.
δοση του υπό Κ.Α. 26133793 λογαριασμού ταμειακής
Απόκτηση, αποκατάσταση και συντήρηση
διαχείρισης (ΙΒΑΝ λογ/σμού GR 54 010 0024
ακινήτων σε παραδοσιακούς οικισμούς
0000000026133793), που τηρείται στην Τράπεζα της
κ.λπ. και αναβάθμιση, ανάπλαση χώρων
Ελλάδος.
με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία (ακτές, άλση, δάση κλπ.), δ. Πραγματοποίηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΟΜΑΔΑ 4η ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Ν. 3661/2008 άρ. 9,παρ. 2, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρ. 10
παρ. 8 του Ν. 3851/2010, παράβοΠαράβολο
Είσπραξη από ΔΟΥ και απόδοση σε ΕΤΕΡΠΣ.
5
λο εγγραφής στα Μητρώα Ενεργειακών επιθεωρητών και διαχείρισης αυτών.
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ΟΜΑΔΑ 5η ΠΟΡΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΩΝ)
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την
αύξηση των κοινοχρήστων χώρων, καθώς
και για προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αποκατάστασης, εντός του Δήμου όπου βρίσκονται
οι χώροι που δηλώνονται και, εξαιρετικά,
Ν. 3843/2010 άρ. 6 παρ. 10, έσοδα
σε οργανικά συνδεδεμένες περιοχές όμοαπό φόρους ακίνητης περιουσίας ρου Δήμου. Ειδικότεροι σκοποί: α. Από[Εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ εξειδίκευσης των
εξαιρουμένων των φόρων μεταβίβακτηση ακινήτων για νέους κοινόχρηστους
φόρων, διαδικασίας και ο τρόπου κατανομής του ποσης και κληρονομίας- που αφορούν
Φόρος
χώρους. β. Αποζημιώσεις ακινήτων που
2
ακίνητα με διατηρούμενους ημιυπαίσού που αντιστοιχεί στους διατηρούμενους χώρους
έχουν καθοριστεί ως κοινόχρηστοι χώροι
θριους κ.λπ. χώρους, κατά το μέρος
και διαδικασίας απόδοσής τους στο Πράσινο Ταμείο]
και η απαλλοτρίωση έχει αρθεί ή έχει παπου αντιστοιχούν στους χώρους αυρέλθει οκταετία από την επιβολής της. γ.
τούς.
Απόκτηση, αποκατάσταση και συντήρηση
ακινήτων σε παραδοσιακούς οικισμούς
κ.λπ. και αναβάθμιση, ανάπλαση χώρων
με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία (ακτές, άλση, δάση κλπ.) δ. Πραγματοποίηση
προγραμμάτων αστικής ανάπλασης.
Ν. 3843/2010, άρ. 8 παρ. 1 και 2, ποΚατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις (αρ. 17
σοστό 60% των εσόδων από επιβολή,
Ν. 1337/1983, π.δ. 267/1998, Υ.Α. 9726/2004, Υ.Α.
κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων
9732/2004). Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια
διατάξεις, προστίμων ανέγερσης
οικονομική υπηρεσία, εισπράττονται ως δημόσιο έ(30% της αξίας του αυθαιρέτου) και
Πρόστισοδο στον ΚΑ. Ε. 3513 και αποδίδονται εξ ολοκλήρου
3
διατήρησης (5% της αξίας του αυθαιμο
στο ΕΤΕΡΠΣ. Επίσης με χρηματικό κατάλογο της αρμόρέτου) μη δηλούμενων χώρων, σε
διας Πολεοδομικής Υπηρεσίας βεβαιώνεται το ετήσιο
περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή
πρόστιμο διατήρησης, και εισπράττεται από τις αρμόμη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαδιες ΔΟΥ.
τήρησης των χώρων.
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2

Ν. 1337/1983 άρ. 17 παρ. 2 και
παρ. 6 (όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 άρθρ.9 του
Ν.3212/2003), πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου
(κτίσματα μετά την 31.1.1983).
Πρόστιμο

Κατεδάφιση αυθαιρέτων, εφαρμογή σχεδίων πόλης και ανάπλαση περιοχών.

ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
N. 1337/1983 άρ. 15 παρ. 4 και
παρ. 5, παράβολα αρχικής και συ1
μπληρωματικής δήλωσης διατήΠαράβολο
ρησης αυθαιρέτου κτίσματος ανεγερθέντος μέχρι 31.1.1983.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Το πρόστιμο ανέγερσης επιβάλλεται εφάπαξ, ενώ το
πρόστιμο διατήρησης ετησίως, έως την κατεδάφιση
του αυθαιρέτου. Το πρόστιμο αρχικά υπολογίζεται
και βεβαιώνεται με βάση την αξία του αυθαιρέτου
(όπως υπολογίζεται από τις σχετικές Υ.Α.) ενώ για καθένα από τα επόμενα έτη επαναβεβαιώνεται αφού
επαναπροσδιοριστεί με προσαύξηση 20% (αρ. 17
παρ. 3). Π.Δ. 267/1998, Υ.Α. 9726/2004, Υ.Α.
9732/2004: Μετά την άσκηση ένστασης, τα πρόστιμα,
όπως οριστικοποιούνται από την Επιτροπή, βεβαιώνονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο στον ΚΑΕ 3513 και αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο ΕΤΕΡΠΣ. Με χρηματικό κατάλογο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας βεβαιώνεται το ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, και εισπράττεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Κατά το άρθρο 16
παρ. 1 ν. 2946/2001, ποσοστό 50% των εισπραττόμενων πάσης φύσεως προστίμων, χρηματικών ποινών
και προσαυξήσεων επ' αυτών, που επιβάλλονται από
τις ΝΑ, αποτελεί έκτακτο έσοδο της οικείας ΝΑ και
αποδίδεται σε αυτές κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
31404/2005 (που μνημονεύει ρητώς τον ΚΑΕ 3517 και
τα αυθαίρετα και προβλέπει είσπραξη από Δ.Ο.Υ.,
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και ενημέρωση Ν.Α.).

Καταβάλλονται σε Τράπεζα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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4

Π.Δ. 3/8.9.83 άρ. 8, έσοδα από
καταλογισμούς εξόδων κατεδάφισης αυθαιρέτων

Καταλογισμός δαπάνης

Κατεδάφιση αυθαιρέτων, εφαρμογή σχεδίων πόλης και ανάπλαση περιοχών.

ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Ν. 1337/1983 άρ. 18 παρ. 2 ( όπως
τροποποιήθηκε από το αρ. 34 του
Ν. 1577/85 και την Υ.Α. ΓΓΔ 1801
ΦΕΚ Β' 1587/2001)και Π.Δ.
3/8.9.83, το υπόλοιπο της ειδικής
εισφοράς αυθαιρέτων ανεγερθέντων προ της 31.1.1983 (για τα
ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκε
δήλωση του άρθρου 15 παρ. 4),
που προκύπτει μετά την αφαίρεση
Κατεδάφιση αυθαιρέτων, εφαρμογή σχε:α. Ποσού ευρώ είκοσι εννέα (29) Εισφορά
3
δίων πόλης και ανάπλαση περιοχών.
ανεξάρτητα από το μέγεθος του
αυθαιρέτου, που καταβάλλεται με
τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
15 του Ν. 1337/1983, β. συμπληρωματικού ποσού για την κάλυψη του 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παρ. 5
του άρθρου 15 του Ν. 1337/1983,
και καταβάλλεται με τη δήλωση.

Τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος του ή των
υποχρέων, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου
της αρμόδιας Υπηρεσίας και βεβαιώνονται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται ολόκληρο στο ΕΤΕΡΠΣ.

βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο
ΕΤΕΡΠΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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Κατεδάφιση αυθαιρέτων, εφαρμογή σχεδίων πόλης και ανάπλαση περιοχών.

Κατεδάφιση αυθαιρέτων, εφαρμογή σχεδίων πόλης και ανάπλαση περιοχών.

Πρόστιμο

Ν. 1337/1983 άρ. 18 παρ. 7 και
Π.Δ. 3/8.9.83 άρ. 9, διοικητική
ποινή (διπλάσιο της ειδικής εισφοράς), λόγω μη εμπρόθεσμης
υποβολής δήλωσης αυθαιρέτου
του άρθρου 15.

Ν. 1512/1985 άρ. 9 παρ. 8 ( όπως
τροποποιήθηκε με αρ. 23, παρ. 6γ
του Ν. 2300/19955 και το αρ. 9,
παρ. 6 του Ν. 3212/2003), σε συνδ.
με αρ. 17 παρ. 2 Ν. 1337/83) πρόΠρόστιμο
στιμο ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτου, επιβαλλόμενο με την
απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση, για μικρές παραβάσεις
της Υ.Α. οικ. 7587/2004.

5

6

ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Η εισφορά είναι απαιτητή από τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης του άρθ. 15 του Νόμ. 1337/1983, εισπράττεται έντοκα με τις διατάξεις περί εισπράξεως
δημοσίων εσόδων και επιβάλλεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Ο τόκος υπολογίζεται μέχρι την σύνταξη του σχετικού τίτλου είσπραξης και συμβεβαιώνεται με το
ποσό της εισφοράς. Μετά την εκδίκαση τυχόν ένστασης και την οριστικοποίηση της εισφοράς, το αντίστοιχο ποσό βεβαιώνεται στο αρμόδιο Ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο (σε δόσεις) και αποδίδεται ολόκληρο στο ΕΤΕΡΠΣ.
Στην περίπτωση εξαίρεσης από την κατεδάφιση, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 17 παρ. 2 του ν.
1337/83. Το πρόστιμο διατήρησης μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο εφάπαξ, ανερχόμενο στο 4πλάσιο
του προστίμου ανέγερσης (αρ. 9 παρ. 8 ν. 1512/85).
Υ.Α. 7587/2004: με την απόφαση εξαίρεσης επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, με δυνατότητα μετατροπής τους σε εφάπαξ
εισφορά, ίση με το πρόστιμο ανέγερσης και δεν επιβάλλονται οι λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 17 του Ν. 1337/83, για τους ιδιοκτήτες
και τους μηχανικούς.
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ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Υ.Α. 31856/2003, πρόστιμο για μη
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του
Κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια και λόγω πλημμελούς ή ελλιπούς εφαρμογής της
7
μελέτης εγκατάστασης δικτύου
Πρόστιμο
διανομής υγραερίου σε κτίριο με
χαρακτηρισμό της εγκατάστασης
ως αυθαίρετης (κατ' εφαρμογή
της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων,
Ν. 1337/83).
Ν. 720/1977 άρ. 2, εισφορά για
εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαι8
Εισφορά
Ανάπλαση περιοχών μέσω ΔΕΠΟΣ.
ρέτων κτισμάτων. [προσωρινής μεταβατικής ισχύος].

Η εισφορά βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο. Εξουσιοδότηση για την έκδοση π.δ. καθορισμού της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης.

Τα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα για τους παραβάτες
που ορίζονται στον κανονισμό κατά τις διαδικασίες
ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών
από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και
εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των περί
αυθαιρέτων διατάξεων, εισπράττονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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9

Ν. 720/1977 άρ. 4,( όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.
880/1979) ειδικό τέλος για την
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
ΓΟΚ/73 κατά παρέκκλιση των ισχυόντων στην περιοχή όρων και
περιορισμών δόμησης.
Τέλος

ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Το τέλος καταβάλλεται, με την υποβολή προ της εκδόσεως της αδείας, σχετικής δήλωσης στο Δημόσιο
Ταμείο και αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ εντός τριμήνου το
αργότερο. Η σχετική δήλωση απευθύνεται στον Οικονομικό Έφορο, που προσδιορίζει και βεβαιώνει τυχόν
διαφορά του τέλους. Η βεβαίωση και είσπραξη του
τέλους, διέπεται αναλόγως από τις διατάξεις περί
φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Η βεβαιουμένη
διαφορά του τέλους εισπράττεται από το Δημόσιο
Ταμείο κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδεται
ανά τρίμηνο στο ΕΤΕΡΠΣ. Τα της βεβαίωσης και είσπραξης και πάσα συναφής λεπτομέρεια διέπονται
από την εκδοθείσα ΚΥΑ Κ.9076/209/1979 "Περί της
διαδικασίας βεβαιώσεως και εισπράξεως του κατά τις
διατάξεις του άρθρ. 4 του Νόμ. 720/1977, όπως ισχύει, ειδικού τέλους" (ΦΕΚ Β 1052), το οποίο, μεταξύ
άλλων, προβλέπει ότι αντίγραφο της δήλωσης αποστέλεται στο ΥΔΕ για ενημέρωση του ΕΤΕΡΠΣ και η
απόδοση του τέλους στο ΕΤΕΡΠΣ διενεργείται από το
ΓΛΚ.
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ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Ο ως άνω πόρος (αφαιρουμένου ποσοστού 15% που διατίθεται με ΥΑ υπέρ ΟΤΑ)
διατίθεται άμεσα στο πλαίσιο των στόχων
και των αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Ν. 4014/2011 άρ. 24, ενιαίο ειδικό
Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ιδίως για την
πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής
αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών
ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, του
για το χρόνο αναστολής των κυρώσεων επί
άρ. 24 Ν. 4014/2011 [όπως τροποαυθαιρέτων κτιρίων, για την εξισορρόπηποιήθηκε διαδοχικά από το άρ. 49
Πρόστιμο
10
ση του ελλείμματος γης, την αύξηση των
και 51 του Ν. 4030/2011, το άρ. 4
κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, την
της ΠΝΠ 31.12.2011, το άρ. 7 του
κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθοριΝ. 4038/2012, τα άρ. 50 και 51 του
σμό ζωνών πολεοδομικής εξισορρόπησης,
Ν. 4042/2012, το άρ. 7 του Ν.
στο Δήμο όπου βρίσκονται οι κατασκευές
4051/2012.]
και χρήσεις που δηλώνονται ή κατ’ εξαίρεση σε όμορους Δήμους που παρουσιάζουν
έλλειμμα γης ή χρήζουν πολεοδομικής εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Ν. 4014/2011 άρ. 27 και αρ. 49
του ν. 4030/2011 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρ. 49
του ν. 4042/2012), ποσοστό επί
του προστίμου ανέγερσης (30%)
και διατήρησης (5%) για την μη
Πρόστιμο
11
υποβολή δήλωσης ή τη μη εμπρόθεσμη αποπεράτωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής
χρήσης, του άρ. 24 Ν. 4014/2011.
Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία είτε
δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
τους υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από τον μηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής
του ΥΠΕΚΑ ή του ΤΕΕ, θεωρείται
προσωρινά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα
εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της
πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής του παραπάνω προστίμου.
ΚΥΑ 41525/27.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2167) Καθορισμός
διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του ειδικού
προστίμου: η είσπραξη γίνεται από Τράπεζες και ΕΛΤΑ, όπου ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει κωδικό πληρωμής που έλαβε ηλεκτρονικά με υποβολή αίτησης.
Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στην Τράπεζα
της Ελλάδος και πιστώνονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑΔΑ 6η ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
Ν. 4014/2011 άρ. 28 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του
άρθρου 49 του ν. 4030/2011) ΤίΤίμημα
μημα εκποίησης κατασχεθέντων
12
εκποίησης
μηχανικών μέσων ή άλλων υλικών
που ανευρίσκονται κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτων.
Ν. 1337/1983 άρ. 17 παρ. 13, (όπως προστέθηκε από την παρ.7
εδάφ.γ του άρθρ.5 του Ν. 2052/3-8
Ιουν. 1992 και τροποποιήθηκε με
την Υ.Α. ΓΓΔ 1801, ΦΕΚ Β'
13
Πρόστιμο
1587/2001) πρόστιμο λόγω μη
τοποθέτησης στο εργοτάξιο κατά
την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ειδικής πινακίδας (με τον αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης
της οικοδομικής άδειας).
Ν. 4002/2011 άρ. 10, παρ. 1, ειδικό ετήσιο τέλος επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος, ίσο με ποσοστό 2%
επί της αντικειμενικής αξίας των
ακινήτων, που επιβάλλεται σε
τουριστικά καταλύματα στερούμε14
Τέλος
να σήματος λειτουργίας από το
1991 και εγκαταλελειμμένα, εφόσον δεν επαναλειτουργήσουν εντός 3 ετών και για όσο χρονικό
διάστημα παραμένουν σε εγκατάλειψη.
Προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης και προστασίας χώρων με ιδιαίτερη πολιτιστική, τουριστική
και ιστορική σημασία, εντός του Δήμου
στη διοικητική περιφέρεια του οποίου
βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα τουριστικά καταλύματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ καθορισμού της διαδικασίας επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, του τρόπου πληρωμής, κατάθεσης και απόδοσης στο Πράσινο Ταμείο, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.

Εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ καθορισμού του τρόπου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου.

Κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο, και στην περίπτωση
που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών
του Πράσινου Ταμείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑΔΑ 7η ΠΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
N. 2052/1992 άρ. 8 παρ. 3, έσοδα
από την κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση κοινόχρηΈσοδα από
στων και κοινωφελών χώρων
εκμετάλ1
στους οποίους καθορίζονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης και υπόλευση
γειες διαβάσεις ή χώροι άλλων
χρήσεων, για την εξυπηρέτηση των
χώρων στάθμευσης.
Ν. 960/1979 άρ. 6, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 1892/1990 και
ισχύει, καθαρά έσοδα (μετά την
αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης)
από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων δηΜισθώμα2
μόσιας χρήσης που ανεγείρονται
τα
από οποιονδήποτε φορέα επί οικοπέδων κυριότητας του δημοσίου
ή κάτωθεν προβλεπόμενων από
εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστων
χώρων (ή χώρων κοινωφελών εγκαταστάσεων).
Ν. 960/1979 άρ. 6 παρ. 7 και 8 και
Π.Δ. 6/12.10.1990, κατάπτωση
υπέρ ΕΤΕΡΠΣ εγγυητικής επιστοΚατάπτωση
3
λής (10% του συμβατικού προϋποεγγύησης
λογισμού του έργου) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Τα έσοδα αυτά, όπως και οποιαδήποτε άλλα έσοδα
του ΕΤΕΡΠΣ, μέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του, δύνανται, με απόφαση του ΔΣ, να
κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς
(άρ. 6 Ν. 960/1979, ως ισχύει).

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δημιουργία δημοσίας χρήσεως χώρων
σταθμεύσεως αυτοκινήτων, (προς εξυπηρέτηση της περιοχής της υπαγομένης εις
τα Διοικητικά όρια των Δήμων ή Κοινοτήτων εξ ων τούτο προέρχεται)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ν. 960/1979, άρ. 3 παρ. 5 & 6 και
άρ. 4 παρ. 2, σε συνδυασμό με αρ.
6, ως ισχύουν, πρόστιμο για μεταβολή χρήσης κτιρίου συνεπαγόμεΠρόστιμο
νη αύξηση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης και για αυθαίρετη μεταβολή της χρήσης των χώρων στάθμευσης.

4

5

Εισφορά

Ν. 960/1979 άρ. 5, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1221/1981 και
ισχύει, εισφορά για θέσεις στάθμευσης.

ΟΜΑΔΑ 7η ΠΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΕΤΕΡΠΣ. Για
την βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς, εφαρμόζοΔημιουργία δημοσίας χρήσεως χώρων
νται οι διατάξεις περί δημοσίων ταμείων και ο ΚΕΔΕ
σταθμεύσεως αυτοκινήτων (για την εξυ(αρ. 5 παρ. 6). Υ.Α. Κ.482/11/1980: Για την επιβολή
πηρέτηση της συγκεκριμένης περιοχής από
της εισφοράς υποβάλλεται δήλωση στον αρμόδιο
την οποία προέρχεται ο πόρος). Το 50%
Οικονομικό Έφορο, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεαποδίδεται από το Πράσινο Ταμείο στους
ται στο ΕΤΕΡΠΣ. Η εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα
δικαιούχους Δήμους εντός τριμήνου από
με την υποβολή της δήλωσης και εισπράττεται από το
την έγκριση της μελέτης ανέγερσης του
Δημόσιο Ταμείο. Αν προκύψει επιπλέον εισφορά, βεσταθμού αυτοκινήτων (Ν. 960/1979, άρβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο της κατοικίας του οθρο 6).
φειλέτη. Οι εισφορές αποδίδονται ανά τρίμηνο στο
ΕΤΕΡΠΣ από το ΓΛΚ.
Δημιουργία δημοσίας χρήσεως χώρων
σταθμεύσεως αυτοκινήτων (για την εξυΤο πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του αρμοδίου Οιπηρέτηση της συγκεκριμένης περιοχής από
κονομικού Εφόρου, κατόπιν εκθέσεως διαπίστωσης
την οποία προέρχεται ο πόρος). Το 50%
της μεταβολής της χρήσεως. Για τη βεβαίωση και είαποδίδεται από το Πράσινο Ταμείο στους
σπραξη του προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως αι
δικαιούχους Δήμους εντός τριμήνου από
διατάξεις της νομοθεσίας περί φορολογίας μεταβιβάτην έγκριση της μελέτης ανέγερσης του
σεως ακινήτων.
σταθμού αυτοκινήτων (Ν. 960/1979, άρθρο 6).

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
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Πρόστιμο

Εισφορά

Ν. 947/1979, άρ. 62, χρηματική
εισφορά στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο.

3

4

Εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ εις ολόκληρο.

Εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ εις ολόκληρο.

Τέλος
Εφαρμογή των οικιστικών μελετών και
προγραμμάτων των οικιστικών περιοχών.
Το 50% αποδίδεται από το ΕΤΕΡΠΣ εντός
τριμήνου στους οικείους Δήμους και το
άλλο 50% διατίθεται για την εκπλήρωση
των σκοπών του.
Έργα και απαλλοτριώσεις υπέρ της εισερχόμενης στο σχέδιο περιοχής. Η εισφορά
καταβάλλεται προς τους Δήμους σε δόσεις.

Εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ εις ολόκληρο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Αποζημίωση απαλλοτρίωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Οι οφειλές αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή
του ν. 653/1977 με επισπεύδον τα το ΥΠΕΧΩΔΕ, βεβαιώνονται στα αρμόδια δημόσια ταμεία, εισπράττονται με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων
εσόδων και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ (ή στο ΤΕΟ ή
ΕΤΜΟΑ, αναλόγως).

ΦΥΣΗ

Ν. 947/1979, άρ. 60 και 62, πρόστιμα σε παραβάτες του ν.
947/1979 και των άρ. 7, 9, και 11
του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923.

ΟΜΑΔΑ 8η ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ
Ν. 1892/1990 άρ. 96 παρ. 2, έσοδα από οφειλές παροδίων ιδιοκτητών, που προκύπτουν από την
εφαρμογή των διατάξεων του ν.
653/1977 (υποχρεώσεις παροδίων
1
ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών) που οι διατάξεις του
διατηρήθηκαν σε ισχύ νε το αρ. 29
παρ. 12 του ν. 2881/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων).
Ν. 947/1979, άρ 59, πάγιο τέλος
χαρτοσήμου για μεταβιβάσεις α2
κινήτων σε Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
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Εισφορά

Εισφορά

Πρόστιμο

N. 2508/1997 άρ. 24 παρ. 7, ειδική χρηματική εισφορά στους ιδιοκτήτες εδαφικής έκτασης που
πολεοδομείται ως ΠΕΡΠΟ.

N. 2508/1997 άρ. 24 παρ. 13, (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9,
παρ. 2δ του Ν. 3044/2002) πρόστιμο λόγω παράβασης της υποχρέωσης μεταβίβασης προς τρίτους εκτάσεων της υπό πολεοδόμηση ΠΕΡΠΟ, μόνον μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης
και την ολοκλήρωση των βασικών
κοινόχρηστων έργων υποδομής.

5

6

7

ΦΥΣΗ

Ν. 947/1979, άρ. 21, εισφορά σε
χρήμα για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε Ζώνες Ενεργού
Πολεοδομίας ή Ζώνες Αστικού Αναδασμού ή Ζώνες κανονιστικών
όρων δομήσεως.

ΟΜΑΔΑ 8η ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ

Χρηματοδότηση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων της περιοχής.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ καθορισμού της διαδικασίας και του τρόπου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Η ως άνω εισφορά καταβάλλεται προς το Δημόσιο ή
τον εξουσιοδοτημένο από αυτό φορέα, εντός 1 έτους
από την πολεοδομική ενεργοποίηση και πριν τη λήψη
της οικοδομικής αδείας. Τα έσοδα περιέρχονται σε
ιδιαίτερο λογαριασμό για κάθε οικιστική περιοχή εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ εις ολόκληρο.
Το 20% του συνόλου της ειδικής εισφοράς χρήματος
καταβάλλεται από τον αιτούντα στο ΕΤΕΡΠΣ, ενώ παράλληλα κατατίθεται από τον αιτούντα στο ΕΤΕΡΠΣ
εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών της χώρας ίση με το υπόλοιπο 80% της εισφοράς.
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Αποζημίωση απαλλοτρίωσης

ΦΥΣΗ

Ν. 3044/2002, άρ. 2, παρ. 5, παΠαράβολο
ράβολο έκδοσης τίτλου ΜΣΔ.
Ν. 3044/2002 άρ. 2 παρ. 6, τίμημα
Τίμημα εκαπό τη μεταβίβαση του τίτλου
ποίησης
ΜΣΔ για βαρυνόμενα ακίνητα του
Δημοσίου.

N. 2052/1992 άρ. 5 παρ. 11, αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας μετά
την έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ) κατά το Ν.
880/1979 (ήδη Ν. 3044/2002), εφόσον ο οικείος ΟΤΑ ειδοποιηθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ να επισπεύσει
ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, εντός δίμηνης προθεσμίας, τη
διαδικασία για την είσπραξη της
αποζημίωσης και παραλείψει να
πράξει τούτο.

ΟΜΑΔΑ 8η ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α ΠΟΡΟΣ

Διατίθεται αποκλειστικά για έργα διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με
προτεραιότητα την αποκατάσταση και συντήρηση των βαρυνόμενων ακινήτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Κατατίθεται στο ΕΤΕΡΠΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Ν.Δ. 761/1970, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
1221/1980: το σχετικό έσοδο βεβαιώνεται στα Δημόσια Ταμεία και εξοφλείται σε δόσεις. ΥΑ
74267/4113/18.6.1993: μετά την έγκριση ΜΣΔ ρυμοτομουμένου ακινήτου (βαρυνομένου) για το οποίο
υπόχρεοι προς αποζημίωση είναι παρόδιοι ιδιοκτήτες
και τα σχετικά δικαιώματα αποζημίωσης έχουν εκχωρηθεί από τους δικαιούχους στον οικείο Δήμο, γνωστοποιείται στο Δήμο από το ΥΠΕΧΩΔΕ η έκδοση του
π.δ. ΜΣΔ, με μνεία ότι ο ΟΤΑ οφείλει να επισπεύσει
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου εντός δύο μηνών
τη διαδικασία για το δικαστικό προσδιορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης για το ρυμοτομούμενο ακίνητο και ότι σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αυτή, δικαιούχος της αποζημίωσης καθίσταται το ΕΤΕΡΠΣ. Αντίγραφο της γνωστοποίησης κοινοποιείται στο ΕΤΕΡΠΣ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω δίμηνης προθεσμίας, το ΕΤΕΡΠΣ καθίσταται αυτοδικαίως δικαιούχος της αποζημίωσης για το βαρυνόμενο ακίνητο και επισπεύδει
αμελλητί τη διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού
αυτής.
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Παράβολο

Άλλα έσοδα

Ν. 4062/2012 άρ.2, παρ. 8, 50%
της υπολογιζομένης χρηματικής
ωφέλειας σε περίπτωση που η
εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε." κάνει
χρήση της δυνατότητας αυξημένου συντελεστή δόμησης
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ΦΥΣΗ

Ν. 3044/2002, άρ. 5 παρ. 3, ποσό
5% της αντικειμενικής αξίας του
προστιθέμενου Σ.Δ., που επιβάλλεται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας από τους δικαιούχους του ωφελούμενου ακινήτου.

ΟΜΑΔΑ 8η ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το 50% αποδίδεται από το ΕΤΕΡΠΣ στο
Δήμο όπου βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο και διατίθεται αποκλειστικά για τη
μελέτη και την κατασκευή έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών, καθώς και την προστασία και την
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
διατίθεται ποσοστό 30% στους Δήμους
Αλίμου, Ελληνικού - Αργυρούπολης και
Γλυφάδας,
40% στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς
30% στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής για να διατεθεί σε άλλους Δήμους,
με σκοπούς α) την απόκτηση ακινήτων για
νέους κοινόχρηστους χώρους και χώρους
Πρασίνου β) τις αποζημιώσεις ακινήτων
που έχουν καθοριστεί από εγκεκριμένα
σχέδια
πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι, γ) την εφαρμογή προγραμμάτων
κοινωνικής κατοικίας δ), ειδικώς για τους
Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς, τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την αστική αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση
των
ιστορικών τους κέντρων
Οι Δήμοι υποβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο πρόγραμμα στο οποίο εμπεριέχονται τα μέτρα, έργα και δράσεις, για τα οποία ζητείται η καταβολή της χρηματοδότησης.
Εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ καθορισμού ωφέλειας, τρόπου απόδοσης των σχετικών ποσών στο Πράσινο Ταμείο, της επί μέρους κατανομής των ποσοστών
ανά δήμο, κ.λπ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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ΟΜΑΔΑ 8η ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
Ν. 4067/2012 άρ. 25 παρ. 3 [σε
συνδ. με αρ.15 ΥΑ
Δ6/Β/ΟΙΚ.5825/2010, ΚΕΝΑΚ, και
παρ.2.9 και άρθρο 382 ΚΒΠΝ],
13
πρόστιμα λόγω μη υλοποίησης
ενεργειακής μελέτης ΚΕΝΑΚ σε
κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης
Πρόστιμο

ΦΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ καθορισμού του ύψους των προστίμων υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε
περίπτωση μη υλοποίησης της μελέτης, καθώς και
κάθε άλλου συναφούς ζητήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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1

Ν. 2052/1992 άρθρ. 18 παρ. 1, ως
ισχύει: Ποσοστό 50% επί του ποσού των 5 δρχ. ανά λίτρο, το οποίο
προβλέπεται κατά το άρθρο 18 του
Ν. 2052/1992 να παρακρατείται
από τα έσοδα του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στη βενζίνη και στο
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(ντήζελ κίνησης)
Φόρος

Μελέτες, έρευνες, προμήθεια υλικών, εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την
ενημέρωση του κοινού, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη λειτουργία φορέων διαχείρισης, την απόκτηση εκτάσεων, αναπλάσεις, απαλλοτριώσεις για χώρους αστικού πρασίνου, απόκτηση και αποκατάσταση διατηρητέων. Από το ποσό αυτό, μπορεί να διατίθενται με ΥΑ (ΠΕΧΩΔΕ) χρηματικά ποσά, ως επιχορηγήσεις, σε ΟΤΑ,
νπδδ και κοινωφελή ή μη κερδοσκοπικά
νπιδ για δράσεις υλοποίησης των πιο πάνω σκοπών, για αναπλάσεις, απαλλοτριώσεις, απόκτηση διατηρητέων.

ΟΜΑΔΑ 9η ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Α/Α
ΠΟΡΟΣ
ΦΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Απόδοση "απευθείας" υπέρ ΕΤΕΡΠΣ. ΚΥΑ
100840/9571/α/1994 : α) Το ύψος της εγγραφομένης
πίστωσης υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση του
τελευταίου έτους, β) Η απόδοση στο ΕΤΕΡΠΣ γίνεται
από την ΥΕΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ με την έκδοση εντάλματος
στον ΚΑΕ 3286 "Απόδοση στο ΕΤΕΡΠΣ του εσόδου που
εισπράττεται από τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης (Ν. 2052/92 και Ν. 2242/94)" γ) Το ΥΒΕΤ παρέχει ανά τρίμηνο πληροφορίες για τις ποσότητες
κατανάλωσης των πετρελαιοειδών στη ΓΓΔΕ, στο ΕΤΕΡΠΣ, στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων του ΥΠΕΧΩΔΕ και στη Δ/νση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η εγγραφόμενη πίστωση προσαρμόζεται απολογιστικά ανάλογα με τα στοιχεία
κατανάλωσης των υπόψη πετρελαιοειδών επιτρεπομένου και του συμψηφισμού της σε επόμενα οικονομικά έτη.
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2

1

Α/Α

ΠΟΡΟΣ
Ν.Δ. 1024/1971 άρ. 4 παρ. 2 πρόστιμο λόγω διενέργειας δικαιοπραξιών κατά παράβαση των διατάξεων του εν λόγω Ν.Δ.
1024/1971 περί διηρημένης ιδιοκτησίας.
Ν. 4001/2011, άρ. 183, παρ. 4,
"πράσινο τέλος" ύψους 1% επί της
αξίας των πωλούμενων προϊόντων
λατομείων αδρανών υλικών και
λατομείων μαρμάρων των παρ. 1-3
του ίδιου άρθρου, που καταβάλλεται από τους έχοντες την εκμετάλλευση τους.
Ν. 4062/2012 άρ.29 παρ. 4, πρόστιμο ύψους 1.000-1.000.000 ευρώ για παραβίαση των υποχρεώσεων των άρθρων 17, 20, 21 και 22
του Ν. 4062/2012 σχετικά με τα
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, και
των κατ` εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων

ΟΜΑΔΑ 10η ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πρόστιμο

Τέλος

ΦΥΣΗ
Πρόστιμο

Αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις
στην περιοχή του
οικείου δημοτικού διαμερίσματος στην
οποία ασκείται η σχετική λατομική
δραστηριότητα

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ για διαδικασία επιβολής των προστίμων, κριτήρια επιμέτρησής τους, διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της
απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Το τέλος κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό
λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ καθορισμού του τρόπου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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