ΘΔΜΑ: Καηεγνξηνπνίεζε παξαβάζεωλ ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 θαη όξηα
πξνζηίκωλ

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Έρνληαο ππόςε:
1.

Τν άξζξν 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ

θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη
και ηα Κςβεπνηηικά Όπγανα» (ΦΔΚ Α’ 98),
2.

Τν π.δ. 132/2017 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ (Υ.Π.ΔΝ)» (ΦΔΚ

Α΄160),
3.

Τν π.δ. 70/2015 «Αναζύζηαζη ηων Υποςπγείων Πολιηιζμού και Αθληηιζμού, Υποδομών,

Μεηαθοπών και Γικηύων, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων. Αναζύζηαζη ηος Υποςπγείος
Ναςηιλίαρ και Αιγαίος και μεηονομαζία ηος ζε Υποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ.
Μεηονομαζία ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού, Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων ζε Υποςπγείο Παιδείαρ,
Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων, ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ, Υποδομών, Ναςηιλίαρ και Τοςπιζμού
ζε Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και ηος Υποςπγείος Παπαγωγικήρ
Αναζςγκπόηηζηρ, Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ ζε Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ.
Μεηαθοπά Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Βιομησανίαρ ζηο Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και
Τοςπιζμού» (ΦΔΚ Α’ 114),
4. Τν π.δ. 125/2016 «Γιοπιζμόρ Υποςπγών, Αναπληπωηών Υποςπγών και Υθςποςπγών»
(ΦΔΚ Α’ 210).
5. Τν λ. 4062/2012 «Αξιοποίηζη ηος ππώην Αεποδπομίος Δλληνικού-Ππόγπαμμα ΗΛΙΟΣΠποώθηζη

ηηρ

σπήζηρ

ενέπγειαρ

από

ανανεώζιμερ

2009/28/ΔΚ)-Κπιηήπια Αειθοπίαρ Βιοκαςζίμων

και

πηγέρ

(Δνζωμάηωζη

Οδηγίαρ

Βιοπεςζηών (Δνζωμάηωζη

Οδηγίαρ

2009/30/ΔΚ)» (ΦΔΚ Α’ 70) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη εηδηθά ηελ παξ. 17 ηνπ
άξζξνπ 19Α.
6. Τελ απόθαζε Γ1/Β/7364 «Γημιοςπγία Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Σηοισείων και
Πληποθοπιών για ηην αναλςηική παπακολούθηζη ηηρ παπαγωγήρ, διύλιζηρ, αποθήκεςζηρ,
ειζαγωγήρ, εξαγωγήρ και διακίνηζηρ απγού πεηπελαίος, ημικαηεπγαζμένων και
πεηπελαιοειδών πποϊόνηων» (ΦΔΚ Β΄1116/2012) ηνπ Υθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε Γ1/νηθ. 16421 (ΦΔΚ
Β΄2328/2012).
7. Τν λ. 2690/1999 «Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ
Α΄45),
8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 εδαθ. β΄ ηνπ λ. 3889/2010 «Φπημαηοδόηηζη
Πεπιβαλλονηικών Παπεμβάζεων, Ππάζινο Ταμείο, Κύπωζη Γαζικών Φαπηών και άλλερ
διαηάξειρ» (ΦΔΚ 182 Α’) θαη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 ηνπ ηδίνπ λόκνπ,
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9. Τελ ππ’αξηζκ. 4503/23.11.2012 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ «Καηαγπαθή, ζςζηημαηοποίηζη και ηαξινόμηζη ηων Ππάζινων
Πόπων, ππογπαμμαηικόρ και λογιζηικόρ διασωπιζμόρ ηοςρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 3 παπ.2
εδαθ.β' ηος Ν.3889/2010
“Φπημαηοδόηηζη Πεπιβαλλονηικών Παπεμβάζεων, Ππάζινο
Ταμείο, Κύπωζη Γαζικών Φαπηών και άλλερ διαηάξειρ” (ΦΔΚ 182 Α΄)”» (ΦΔΚ 3184/Β),
10. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθύπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
Απνθαζίδνπκε:

Άξζξν 1
θνπόο
Με ηελ παξνύζα απόθαζε θαηεγνξηνπνηνύληαη νη παξαβάζεηο θαη θαζνξίδνληαη ηα όξηα ηνπ
πξνζηίκνπ θάζε θαηεγνξίαο, γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 (ΦΔΚ Α’ 70).
Δπίζεο, θαζνξίδνληαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε ππόρξενπ
πξνκεζεπηή θαη νκάδαο πξνκεζεπηώλ, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ πξνζηίκνπ γηα κε ηήξεζε
ηεο ππνρξέσζεο κείσζεο εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19Α γηα
ην έηνο αλαθνξάο 2020 ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ππνβάιεη ηελ
έθζεζε ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ή ε έθζεζε είλαη ειιηπήο, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη
εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα.

Άξζξν 2
Καηεγνξίεο παξαβάζεωλ θαη θαζνξηζκόο νξίνπ πξνζηίκωλ
1. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 19Α ηνπ λ.
4062/2012 επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, ηα αθόινπζα πξόζηηκα:
α) Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ή/θαη κε επαιήζεπζεο
ηεο ππνβιεζείζαο έθζεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5.000 €.
β) Σε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο ππνρξεσηηθήο κείσζεο εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
θύθινπ δσήο αλά κνλάδα ελέξγεηαο (6%) από ην παξερόκελν θαύζηκν ή ελέξγεηα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19A ηνπ λ. 4062/2012 γηα ην έηνο αλαθνξάο 2020,
επηβάιιεηαη πξόζηηκν, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ βαζκό επίηεπμεο κείσζεο εθπνκπώλ (%) θαη
ηελ πνζόηεηα εθπνκπώλ (tnCO2eq) ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο εθπνκπέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ
επίηεπμε ηεο ππνρξεσηηθήο κείσζεο, σο εμήο:
γηα θάζε ηόλν CO2eq πνπ ππεξβαίλεη ηηο εθπνκπέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κείσζε έσο 2.7%
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100 €/tnCO2eq
θαη επηπιένλ
γηα θάζε ηόλν CO2eq πνπ ππεξβαίλεη ηηο εθπνκπέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κείσζε κεγαιύηεξε
ηνπ 2.7% θαη κηθξόηεξε ηεο ππνρξεσηηθήο κείσζεο 6% επηβάιιεηαη πξόζηηκν 10 €/tnCO2eq.
Τν ειάρηζην όξην πξνζηίκνπ είλαη 1.000 €.
γ) Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο έθζεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ.
4062/2012 ε νπνία είλαη ειιηπήο ή/θαη ηα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή επηβάιιεηαη πξόζηηκν
ύςνπο 1.000 € έσο 5.000 €, κε ηελ επηθύιαμε όηη δελ έρεη επηβιεζεί πξόζηηκν ζύκθσλα κε
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ηελ πεξίπη. α΄ ιόγσ κε επαιήζεπζεο ηεο έθζεζεο γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο. Σηελ πεξίπησζε
απηή σο θξηηήξηα επηκέηξεζεο ηνπ πξνζηίκνπ θαζνξίδνληαη ε βαξύηεηα, νη ζπλέπεηεο ηεο
παξάβαζεο θαζώο θαη ν βαζκόο ππαηηηόηεηαο.

2. Σε πεξίπησζε πξώηεο ππνηξνπήο, γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξηπη. α’ θαη γ’ ην ρξεκαηηθό
πξόζηηκν ηεο παξ. 1 δηπιαζηάδεηαη. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη΄εμαθνινύζεζε, σο θξηηήξηα
επηκέηξεζεο ηνπ πξνζηίκνπ θαζνξίδνληαη ε βαξύηεηα, ε ζπρλόηεηα, νη ζπλέπεηεο ηεο
παξάβαζεο θαζώο θαη ν βαζκόο ππαηηηόηεηαο κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ 50.000 €.

Άξζξν 3
Τπνινγηζκόο πξνζηίκνπ ιόγω κε επίηεπμεο ηωλ ππνρξεωηηθώλ κεηώζεωλ εθπνκπώλ
αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε πεξίπηωζε κε ππνβνιήο έθζεζεο
Σε πεξίπησζε πνπ ππόρξενο πξνκεζεπηήο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 δελ
έρεη ππνβάιεη ηελ έθζεζε ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ή ηελ έρεη ππνβάιεη εθπξόζεζκα ή ε
έθζεζε είλαη ειιηπήο ή ηα ζηνηρεία ηεο είλαη αλαθξηβή ή είλαη κε επαιεζεπκέλε, γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ ππνρξεσηηθώλ κεηώζεσλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θύθινπ δσήο αλά κνλάδα ελέξγεηαο από ην παξερόκελν θαύζηκν ή ελέξγεηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ γηα ην έηνο αλαθνξάο 2020 θαη ηελ αληίζηνηρε
επηβνιή πξνζηίκνπ, ιακβάλνληαη ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηελ
απόθαζε ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ πξννηκίνπ θαζώο θαη ινηπά δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
πνζόηεηεο θαπζίκσλ πνπ έρνπλ εθηεισλίζεη νη ίδηνη θαη δηνρεηεύζεη ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη
εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηνπ λ. 4062/2012.

Άξζξν 4
Δπηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπηωζε νκάδαο πξνκεζεπηώλ
1.

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 από

νκάδα πξνκεζεπηώλ από ηελ νπνία πξνθύπηεη κε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 5 ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ, ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 2 επηκεξίδεηαη ηζόπνζα κεηαμύ ησλ
πξνκεζεπηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα θαη
πξνκεζεύνπλ θαύζηκα ησλ νπνίσλ ε ζηαζκηζκέλε έληαζε εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ππεξβαίλεη ηα 88,5 gCO2eq/MJ ζύκθσλα κε ην ζεκείν 5 ηνπ κέξνπο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηνπ
λ.4062/2012.
2.

Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ.

4062/2012 από νκάδα πξνκεζεπηώλ ή/θαη κε επαιήζεπζεο ηεο έθζεζεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην ίδην άξζξν ή ππνβνιήο έθζεζεο ε νπνία είλαη ειιηπήο ή/θαη ηα ζηνηρεία ηεο
είλαη αλαθξηβή, ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 2 επηκεξίδεηαη ηζόπνζα κεηαμύ όισλ ησλ
πξνκεζεπηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ λ. 4062/2012 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα.

Άξζξν 5
Γηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκωλ
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1.
Τα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 2 επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο
θαη Δλέξγεηαο θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Αλαλεώζηκσλ Πεγσλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη
Δλαιιαθηηθώλ Καπζίκσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Οξπθηώλ Πξώησλ Υιώλ, ηνπ
Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
2.
Τα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 2 εηζπξάηηνληαη από ηηο ΓΟΥ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΚΔΓΔ, ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία εζόδνπ (ΚΑΔ 3516), ππέξ Πξάζηλνπ Τακείνπ. Τα
εηζπξαηηόκελα πνζά απνδίδνληαη ζην Πξάζηλν Τακείν κε εληνιή ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ππ’αξηζκ. 4503/23.11.2012 απόθαζεο ηνπ
Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηελ «Καηαγξαθή, ζπζηεκαηνπνίεζε θαη
ηαμηλόκεζε ησλ Πξάζηλσλ Πόξσλ, πξνγξακκαηηθόο θαη ινγηζηηθόο δηαρσξηζκόο ηνπο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.2 εδαθ.β' ηνπ Ν.3889/2010 “Φξεκαηνδόηεζε Πεξηβαιινληηθώλ
Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Τακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Φαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 182
Α΄)”» (ΦΔΚ B’ 3184).
Άξζξν 6
Τπνβνιή θαη εμέηαζε ελζηάζεωλ
1.
Καηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 2 δύλαηαη λα ππνβιεζεί έλζηαζε
εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ
ελδηαθεξόκελν.
2.
Η εθηέιεζε ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αλαζηέιιεηαη έσο ηελ απόθαζε ηνπ
Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο επί ηπρόλ έλζηαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα
δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο.
3.
Ο Υπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο απνθαζίδεη επί ηεο έλζηαζεο θαη ηπρόλ
ηξνπνπνίεζεο ή αθύξσζεο ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ εληόο εμήληα (60)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο
Γηεύζπλζεο Υδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.

Άξζξν 7
Έλαξμε ηζρύνο-Γεκνζίεπζε
1.
Η ηζρύο ηεο παξνύζαο απόθαζεο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
2.
Η απόθαζε απηή αλαξηάηαη θαη είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (http://www.ypeka.gr).
3.

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεώξγηνο ηαζάθεο
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