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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 231.14.4/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου»  για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 313/20-
1-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για 
το θέμα: 
 
Διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
4. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
5. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
6. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος, οι νομικοί σύμβουλοι του 
Πράσινου Ταμείου κ.κ. : Ζαβού Αλεξάνδρα, Μαγκλάρα Αρετή και Μπασιαρίδου Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 345/21-1-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, την 
με αριθμ. πρωτ. Π.Τ. 345/21-1-2022 εισήγηση της νομικού συμβούλου του Πράσινου 
Ταμείου κας Αλεξάνδρας Ζαβού με θέμα : «Διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών» στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Το Πράσινο Ταμείο δέχεται πολυάριθμα αιτήματα από φυσικά και νομικά πρόσωπα 
για την επιστροφή χρηματικών ποσών τα οποία καταβλήθηκαν στο Πράσινο Ταμείο ή σε 
άλλους φορείς και εν συνεχεία κατέληξαν στο Πράσινο Ταμείο και τα οποία είτε δεν 
οφείλονταν είτε έπρεπε να καταβληθούν σε διαφορετικούς κωδικούς ή τραπεζικούς 
λογαριασμούς είτε είχαν καταβληθεί και στο παρελθόν. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν.3889/2010 «Η διοίκηση του Ταμείου 
ασκείται από το Διοικητικοί Συμβούλιο». Επίσης, κατά στην παρ. 3 εδ. β΄ του ίδιου άρθρου 7 
ορίζεται ότι «(…) Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους δυνάμει εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων ή 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας, για την επιβολή του ποσού που πρέπει να 
επιστραφεί, δημόσιας υπηρεσίας». 
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Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου είναι κατ’ αρχήν αρμόδιο 
για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, υπό 
την προϋπόθεση είτε της ύπαρξης εκτελεστής δικαστικής απόφασης είτε της ύπαρξης 
εισήγησης της αρμόδιας για την επιβολή του ποσού δημόσιας υπηρεσίας περί επιστροφής 
του.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να οριοθετηθεί ο όγκος των 
σχετικών αιτημάτων προς το Πράσινο Ταμείο, να εξαλειφθεί ο κίνδυνος να γίνεται η εκάστοτε 
επιστροφή και από το Πράσινο Ταμείο και από έτερο φορέα, να διασφαλιστεί η ταμειακή 
ακεραιότητα του Ταμείου και να επιλυθούν επιμέρους θέματα που έχουν προκύψει κατά την 
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (για παράδειγμα κάποια ποσά 
επιστρέφονταν από το ΤΕΕ, κάποια ποσά αποδίδονται από έτερους φορείς στο Ταμείο 
κατόπιν κρατήσεων αλλά πρέπει να επιστρέφονται ολοσχερώς προς το δικαιούχο κ.ο.κ.),έχει 
κριθεί σκόπιμη η αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών και προς το σκοπό αυτό δρομολογούνται επικοινωνίες με το ΤΕΕ και με το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους. 

Ωστόσο, εωσότου οι ανωτέρω φορείς καταλήξουν στην τελική διαμόρφωση της 
σχετικής διαδικασίας, προτείνεται η τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας για λόγους 
οικονομίας χρόνου και δημιουργίας, κατά τον δυνατόν, τυπικότερης διαδικασίας. 

Ειδικότερα,  η υφιστάμενη διαδικασία για την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών από το Πράσινο Ταμείο προς τον εκάστοτε αιτούντα, έχει ως 
ακολούθως: Ο δικαιούχος ή τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του, αποστέλλει γραπτό ή 
ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Πράσινο Ταμείο, με το οποίο αιτείται την επιστροφή κάποιου 
χρηματικού ποσού, αναφέροντας συνήθως συνοπτικά την αιτία της εσφαλμένης καταβολής. 
Οι περισσότεροι αιτούντες, για παράδειγμα στις περιπτώσεις καταβολών σε εσφαλμένο 
κωδικό, δεν γνωρίζουν ότι για να εφαρμοστεί η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες καταβολές και 
στον ορθό κωδικό, ώστε να είναι όντως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα αρχικά ποσά, με 
αποτέλεσμα να πρέπει η εν λόγω προϋπόθεση να επικοινωνηθεί από το Πράσινο Ταμείο είτε 
προφορικά είτε με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ομοίως σε πολλές περιπτώσεις, οι 
αιτούντες παραλείπουν να στείλουν δικαιολογητικά έγγραφα (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής, ρύθμιση, δικαστική απόφαση κλπ), με αποτέλεσμα να γίνονται επικοινωνίες για την 
προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών και να καθυστερεί η επιστροφή του αιτούμενου 
ποσού. Δηλαδή η διαδικασία αυτή δεν είναι σαφής για τον πολίτη, με αποτέλεσμα να 
χρειάζονται πολυάριθμες επικοινωνίες για διευκρινίσεις.  

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Πράσινου 
Ταμείου (https://prasinotameio.gr/ ) των κάτωθι πινάκων όπου αναγράφονται αναλυτικά και 
συγκεντρωτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει ο αιτών στο Πράσινο 
Ταμείο, προκειμένου ο εκάστοτε αιτών να γνωρίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
να τα αποστέλει στο Πράσινο Ταμείο, ώστε να επιταχύνεται η σχετική διαδικασία.    

  Ακολουθούν οι προτεινόμενοι Πίνακες Δικαιολογητικών: 
Ο αιτών την επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, θα 

υποβάλλει ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pasinotameio.gr , τα 
αναγραφόμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση:              

 Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού λόγω καταβολής σε εσφαλμένο κωδικό ή ΙΒΑΝ του 
Πράσινου Ταμείου  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με 
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ 
ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) , με ΑΦΜ, με πλήρες σύντομο ιστορικό, 
αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με δικαιούχο 
τον αιτούντα. Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του 
ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την 
επιστροφή, θα αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του 
πραγματικού δικαιούχου προς τον τρίτο, με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr 

https://prasinotameio.gr/
mailto:info@pasinotameio.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses). 
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης, ότι ο 
δικαιούχος δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος 
αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια αρχή. 

2. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος. 
3. Αντίγραφο της ρύθμισης/βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου του 

αρμόδιου φορέα (πχ. ΔΟΥ, Πολεοδομία, ΤΕΕ, Δασαρχείο, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοκ) δυνάμει του οποίου έγιναν οι 
πληρωμές και στο οποίο να βεβαιώνεται η μη οφειλή ή ο 
σωστός κωδικός ή το ορθό οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση 
ρύθμισης προσκομίζεται εκτύπωση της ρύθμισης, όπου 
φαίνονται εξοφλημένες και οι δόσεις που είχαν πληρωθεί 
εσφαλμένως. 

4. Αντίγραφα των αποδεικτικών των εσφαλμένων πληρωμών. 
5. Αντίγραφα των αποδεικτικών των ορθών πληρωμών. 

 
 Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 

ποσού λόγω καταβολής για άδεια χρήσης ύδατος  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με 
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ 
ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) , με ΑΦΜ, με πλήρες σύντομο ιστορικό, 
αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με δικαιούχο 
τον αιτούντα. Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του 
ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την 
επιστροφή, θα αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του 
πραγματικού δικαιούχου προς τον τρίτο, με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses). 
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης, ότι ο 
δικαιούχος δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος 
αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια αρχή. 

2. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος. 
3.  Αντίγραφο της απόφασης/βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου της 

αρμόδιας αρχής που να βεβαιώνει τη μη οφειλή του αιτούντος 
ή το συγκεκριμένο ποσό οφειλής του αιτούντος ή τη μη 
χρησιμοποίηση του σχετικού παραβόλου από τον αιτούντα. 

4. Αντίγραφο του αποδεικτικού της εσφαλμένης πληρωμής. 
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ορθής πληρωμής (εάν 

οφειλόταν κάποιο ποσό). 
 

 Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού που αφορούν έσοδα άλλου δημόσιου φορέα αλλά 
αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο ή για έτερη αιτία  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το φορέα (πχ. ΔΟΥ, 
Πολεοδομία, ΤΕΕ, Δασαρχείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοκ)  
που έχει επιβάλει το πρόστιμο/ρύθμιση/οφειλή με 
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ 
ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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upeuthunes-deloses) ,), με ΑΦΜ, με πλήρες σύντομο ιστορικό, 
αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με δικαιούχο 
τον αιτούντα. 
Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του ΙΒΑΝ είναι τρίτο 
πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την επιστροφή, θα 
αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του πραγματικού δικαιούχου 
προς τον τρίτο, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του 
(από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses). 

2.  Αντίγραφο της απάντησης του φορέα επί της υπό στοιχείο 1 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή της απόφασης ή άλλου 
εγγράφου του αρμόδιου φορέα που να αποδεικνύει τη μη 
οφειλή ή το πραγματικό ποσό οφειλής ή να αναγνωρίζει την 
αχρεώστητη καταβολή του ποσού   

3.  Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του 
gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) ότι ο δικαιούχος δεν έχει εισπράξει το 
αιτούμενο ποσό (ή μέρος αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια 
αρχή. 

4.  Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος. 
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού της εσφαλμένης πληρωμής. 
6. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ορθής πληρωμής (εάν 

οφειλόταν κάποιο ποσό). 
7.  Στην περίπτωση που αφορά πρόστιμο Δασαρχείου 

προσκομίζονται επίσης: α) τελεσίδικη αθωωτική απόφαση 
ποινικού δικαστηρίου με το πιστοποιητικό περί μη άσκησης 
ένδικων μέσων, β) ΑΦΕΚ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. γ) Αναλυτική 
κατάσταση απόδοσης ανά ΑΦΜ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.   

 
Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα εκσυγχρονιστεί η διαδικασία επιστροφής 

αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, που ακολουθεί το Πράσινο Ταμείο, με 
αποτέλεσμα τη διευκόλυνση τόσο του οργάνου που ελέγχει την πληρότητα των 
δικαιολογητικών όσο και του εκάστοτε αιτούντος, καθώς και την εν γένει επιτάχυνση της 
σχετικής διαδικασίας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
προς το Διοικητικό Συμβούλιό σας, να κάνει αποδεκτή την ως άνω πρόταση και να 
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/ ) οι 
ως άνω Πίνακες Δικαιολογητικών για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
χρηματικού ποσού. 

Η νομική σύμβουλος  
Αλεξάνδρα Ζαβού» 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Να κάνει αποδεκτή την ως άνω πρόταση και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα 

του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/ ) οι Πίνακες Δικαιολογητικών για την 
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 

2. Την εξουσιοδότηση του Πρόεδρου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 
υλοποίηση της Απόφασης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 
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 Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού λόγω καταβολής σε εσφαλμένο κωδικό ή ΙΒΑΝ του 
Πράσινου Ταμείου  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με 
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ 
ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) , με ΑΦΜ, με πλήρες σύντομο ιστορικό, 
αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με δικαιούχο 
τον αιτούντα. Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του 
ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την 
επιστροφή, θα αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του 
πραγματικού δικαιούχου προς τον τρίτο, με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses). 
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης, ότι ο 
δικαιούχος δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος 
αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια αρχή. 

2. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος. 
3. Αντίγραφο της ρύθμισης/βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου του 

αρμόδιου φορέα (πχ. ΔΟΥ, Πολεοδομία, ΤΕΕ, Δασαρχείο, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοκ) δυνάμει του οποίου έγιναν οι 
πληρωμές και στο οποίο να βεβαιώνεται η μη οφειλή ή ο 
σωστός κωδικός ή το ορθό οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση 
ρύθμισης προσκομίζεται εκτύπωση της ρύθμισης, όπου 
φαίνονται εξοφλημένες και οι δόσεις που είχαν πληρωθεί 
εσφαλμένως. 

4. Αντίγραφα των αποδεικτικών των εσφαλμένων πληρωμών. 
5. Αντίγραφα των αποδεικτικών των ορθών πληρωμών. 

 
 Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 

ποσού λόγω καταβολής για άδεια χρήσης ύδατος  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με 
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ 
ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) , με ΑΦΜ, με πλήρες σύντομο ιστορικό, 
αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με δικαιούχο 
τον αιτούντα. Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του 
ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την 
επιστροφή, θα αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του 
πραγματικού δικαιούχου προς τον τρίτο, με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses). 
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης, ότι ο 
δικαιούχος δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος 
αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια αρχή. 

2. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος. 
3.  Αντίγραφο της απόφασης/βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου της 

αρμόδιας αρχής που να βεβαιώνει τη μη οφειλή του αιτούντος 
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ή το συγκεκριμένο ποσό οφειλής του αιτούντος ή τη μη 
χρησιμοποίηση του σχετικού παραβόλου από τον αιτούντα. 

4. Αντίγραφο του αποδεικτικού της εσφαλμένης πληρωμής. 
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ορθής πληρωμής (εάν 

οφειλόταν κάποιο ποσό). 
 

 Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού που αφορούν έσοδα άλλου δημόσιου φορέα αλλά 
αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο ή για έτερη αιτία  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το φορέα (πχ. ΔΟΥ, 
Πολεοδομία, ΤΕΕ, Δασαρχείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοκ)  
που έχει επιβάλει το πρόστιμο/ρύθμιση/οφειλή με 
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ 
ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) ,), με ΑΦΜ, με πλήρες σύντομο ιστορικό, 
αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με δικαιούχο 
τον αιτούντα. 
Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του ΙΒΑΝ είναι τρίτο 
πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την επιστροφή, θα 
αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του πραγματικού δικαιούχου 
προς τον τρίτο, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του 
(από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses). 

2.  Αντίγραφο της απάντησης του φορέα επί της υπό στοιχείο 1 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή της απόφασης ή άλλου 
εγγράφου του αρμόδιου φορέα που να αποδεικνύει τη μη 
οφειλή ή το πραγματικό ποσό οφειλής ή να αναγνωρίζει την 
αχρεώστητη καταβολή του ποσού   

3.  Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του 
gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses) ότι ο δικαιούχος δεν έχει εισπράξει το 
αιτούμενο ποσό (ή μέρος αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια 
αρχή. 

4.  Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος. 
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού της εσφαλμένης πληρωμής. 
6. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ορθής πληρωμής (εάν 

οφειλόταν κάποιο ποσό). 
7.  Στην περίπτωση που αφορά πρόστιμο Δασαρχείου 

προσκομίζονται επίσης: α) τελεσίδικη αθωωτική απόφαση 
ποινικού δικαστηρίου με το πιστοποιητικό περί μη άσκησης 
ένδικων μέσων, β) ΑΦΕΚ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. γ) Αναλυτική 
κατάσταση απόδοσης ανά ΑΦΜ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.   
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