
ΘΔΜΑ:  Καηεγνξηνπνίεζε παξαβάζεωλ θαη θαζνξηζκόο δηαδηθαζίαο 

επηβνιήο πξνζηίκωλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηωλ θξηηεξίωλ αεηθνξίαο 

βηνθαπζίκωλ θαη βηνξεπζηώλ θαη αλαπξνζαξκνγή αλωηάηνπ νξίνπ 

πξνζηίκωλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 32ε ηνπ λ. 3468/2006 

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

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 «Κσδηθνπνίεζε 

λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α’ 98). 

2. Τν π.δ. 70/2015 «Αναζύζηαζη ηυν Υποςπγείυν Πολιηιζμού και Αθληηιζμού, 

Υποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν. 

Αναζύζηαζη ηος Υποςπγείος Ναςηιλίαρ και Αιγαίος και μεηονομαζία ηος ζε 

Υποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ. Μεηονομαζία ηος Υποςπγείος 

Πολιηιζμού, Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν ζε Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και 

Θπηζκεςμάηυν, ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ, Υποδομών, Ναςηιλίαρ και 

Τοςπιζμού ζε Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και ηος 

Υποςπγείος Παπαγυγικήρ Αναζςγκπόηηζηρ, Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ ζε 

Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ. Μεηαθοπά Γενικήρ Γπαμμαηείαρ 

Βιομησανίαρ ζηο Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού» (ΦΔΚ Α’ 

114). 

3. Τν π.δ. 132/2017 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ 

(Υ.Π.ΔΝ.)» (ΦΔΚ Α΄160). 

4. Τν π.δ. 125/2016 «Γιοπιζμόρ Υποςπγών, Αναπληπυηών Υποςπγών και 

Υθςποςπγών» (ΦΔΚ Α’ 210). 

5. Τν λ. 3468/2006 «Παπαγυγή Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ από Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ και 

Σςμπαπαγυγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Υτηλήρ Απόδοζηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 

Α’ 129) θαη ηδίσο ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 32ε. 

6. Τν λ. 4546/2018 «Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2014/89/ΔΔ «πεξί 

ζεζπίζεσο πιαηζίνπ γηα ην ζαιάζζην ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

Α΄101) θαη ηδίσο ην άξζξν 31. 

7. Τν λ. 2690/1999 «Κύπυζη 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 Παπεμβάζευν, Ππάζινο Ταμείο, Κύπυζη Γαζικών Φαπηών και 

άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 182 Α’) θαη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 ηνπ ηδίνπ λόκνπ, 

9. Τελ ππ’αξηζκ. 4503/23.11.2012 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ «Καηαγπαθή, ζςζηημαηοποίηζη και 

ηαξινόμηζη ηυν Ππάζινυν Πόπυν, ππογπαμμαηικόρ και λογιζηικόρ διασυπιζμόρ 



ηοςρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 3 παπ.2 εδαθ.β' ηος Ν.3889/2010  

“Φπημαηοδόηηζη Πεπιβαλλονηικών Παπεμβάζευν, Ππάζινο Ταμείο, Κύπυζη 

Γαζικών Φαπηών και άλλερ διαηάξειρ” (ΦΔΚ 182 Α΄)”» (ΦΔΚ 3184/Β), 

10. Τελ ππ’ αξηζκ. νηθ. … «Σύζηημα αειθοπίαρ βιοκαςζίμυν και βιοπεςζηών 

ζύμθυνα με ηο άπθπο 32η ηος ν. 3468/2006» (ΦΔΚ Β΄…), 

11. 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 ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 32ε ηνπ λ. 3468/2006 γηα κε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32δ, 32ε θαη 32ζ θαζώο θαη ησλ θαη΄εμνπζηνδόηεζή 

ηνπο εθδηδόκελσλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη θαζνξίδνληαη ηα όξηα ηνπ πξνζηίκνπ 

θάζε θαηεγνξίαο ή θαη θάζε επί κέξνπο παξάβαζεο εληόο ησλ νξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν.  

Δπίζεο, θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ, ηα θξηηήξηα 

επηκέηξεζεο ηνπο, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαηά ηεο 

απόθαζεο επηβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα.  

Τέινο, αλαπξνζαξκόδεηαη ην αλώηαην όξην πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 

7 ηνπ άξζξνπ 32δ ηνπ λ. 3468/2006, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ 

πξνζηίκσλ, ηα θξηηήξηα επηκέηξεζήο ηνπο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο 

ελζηάζεσλ θαηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο ηνπο.  

 

Άξζξν 2   

Καηεγνξίεο παξαβάζεωλ 

Οη παξαβάζεηο γηα κε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 32δ, 32ε θαη 32ζ ηνπ λ. 3468/2006 θαη ηδίσο από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ 

αξηζκ. νηθ. . … «Σύζηημα αειθοπίαρ βιοκαςζίμυν και βιοπεςζηών ζύμθυνα με ηο 

άπθπο 32η ηος ν. 3468/2006» (ΦΔΚ Β΄…) (εθεμήο ΚΥΑ ζςζηήμαηορ αειθοπίαρ) 

εμεηδηθεύνληαη  σο εμήο: 

α) Έιιεηςε πηζηνπνηεηηθνύ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ζύκθσλα κε ηελ 

παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο, από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο, κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ίδηαο ΚΥΑ. 

β) Με ππνβνιή ζηελ αξκόδηα αξρή από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο, αληηγξάθνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηήξεζεο 

ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ή ζηνηρείσλ δηαδηθηπαθήο πξόζβαζεο ζε απηά, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 4 ηεο ίδηαο ΚΥΑ εθηόο αλ ην πηζηνπνηεηηθό είλαη δεκνζηεπκέλν. 



γ) Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο ζηελ πεξίπησζε αλαλέσζεο ή 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 4 ηεο ίδηαο ΚΥΑ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαλέσζεο ή ηεο ηξνπνπνίεζεο, εθηόο αλ ε ηξνπνπνίεζε ή ε 

αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ είλαη δεκνζηεπκέλε.  

δ) Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο από ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο ζηελ 

πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηήξεζεο ησλ 

θξηηεξίσλ αεηθνξίαο πνπ είρε ρνξεγεζεί ζε νηθνλνκηθό θνξέα, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο, εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αλάθιεζεο ή ηεο αλαζηνιήο ηζρύνο. 

ε) Φνξήγεζε βεβαίσζεο ζπκκόξθσζεο κε ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο ή ππνβνιή δήισζεο ραξαθηεξηζηηθώλ αεηθνξίαο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο ίδηαο ΚΥΑ από νηθνλνκηθό θνξέα πνπ δελ δηαζέηεη ζε ηζρύ 

πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο. 

ζη) Με ππνβνιή δήισζεο ραξαθηεξηζηηθώλ αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΥΑ 

ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ή ππνβνιή κε 

επαιεζεπκέλεο δήισζεο ή ππνβνιή δήισζεο πνπ δελ πιεξνί ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

 

Άξζξν 3 

Όξηα θαη θξηηήξηα επηκέηξεζεο πξνζηίκωλ 

1. Τα όξηα ησλ πξνζηίκσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 2 

νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. α επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα:  

i) πξόζηηκν ύςνπο 10.000 € γηα έιιεηςε πηζηνπνηεηηθνύ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αεηθνξίαο, 

ii) πξόζηηκν ύςνπο 1.000 € έσο 10.000 € γηα θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ ηήξεζεο ησλ 

θξηηεξίσλ αεηθνξίαο, πνπ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4, αληίζηνηρα, ηεο 

ΚΥΑ ζπζηήκαηνο αεηθνξίαο. 

β) Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. β  επηβάιιεηαη πξόζηηκν ύςνπο 3.000 €. 

γ) Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. γ  επηβάιιεηαη πξόζηηκν ύςνπο 3.000 €. 

δ) Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. δ  επηβάιιεηαη πξόζηηκν ύςνπο 5.000 €. 

ε) Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. ε  επηβάιιεηαη πξόζηηκν σο εμήο:  

i) πξόζηηκν ύςνπο 10.000 € ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο βεβαίσζεο ζπκκόξθσζεο 

κε ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο από νηθνλνκηθό θνξέα πνπ δελ δηαζέηεη ζε ηζρύ 

πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο, 

ii) πξόζηηκν ύςνπο 50.000 € ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ραξαθηεξηζηηθώλ 

αεηθνξίαο από νηθνλνκηθό θνξέα πνπ δελ δηαζέηεη ζε ηζρύ πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο 

ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο. 

ζη) Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. ζη επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα:  



i) πξόζηηκν ύςνπο 15.000 € γηα κε ππνβνιή δήισζεο 

ραξαθηεξηζηηθώλ αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο 

αεηθνξίαο εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ην ίδην άξζξν πξνζεζκίαο, 

ii) πξόζηηκν ύςνπο 5.000 € γηα ππνβνιή κε επαιεζεπκέλεο δήισζεο 

ραξαθηεξηζηηθώλ αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο 

αεηθνξίαο κε ηελ επηθύιαμε όηη ε κε επαιήζεπζε δελ νθείιεηαη 

ζηελ παξάβαζε ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 2, 

iii) πξόζηηκν ύςνπο 5.000 € έσο 10.000 € γηα ππνβνιή δήισζεο 

ραξαθηεξηζηηθώλ αεηθνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΥΑ ζπζηήκαηνο 

αεηθνξίαο πνπ δελ πιεξνί ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ παξ. 1 θαζνξίδεηαη εύξνο πξνζηίκνπ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη΄εμαθνινύζεζε, σο θξηηήξηα επηκέηξεζεο ηνπ 

πξνζηίκνπ θαζνξίδνληαη ε βαξύηεηα, ε ζπρλόηεηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

παξάβαζεο ν βαζκόο ππαηηηόηεηαο θαζώο θαη ε ηπρόλ ππνηξνπή ηνπ 

παξαβάηε. 

Σε πεξίπησζε πξώηεο ππνηξνπήο ην ρξεκαηηθό πξόζηηκν δηπιαζηάδεηαη. 

Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη΄ εμαθνινύζεζε, ην ρξεκαηηθό πξόζηηκν 

πνιιαπιαζηάδεηαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6. 

Άξζξν 4 

Γηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκωλ 

1. Τα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 3 επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Δλαιιαθηηθώλ Καπζίκσλ, ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Οξπθηώλ Πξώησλ Υιώλ, ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

2. Τα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 3 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 «Καηαγπαθή, ζςζηημαηοποίηζη και 

ηαξινόμηζη ηυν Ππάζινυν Πόπυν, ππογπαμμαηικόρ και λογιζηικόρ 

διασυπιζμόρ ηοςρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 3 παπ.2 εδαθ.β' ηος 

Ν.3889/2010  “Φπημαηοδόηηζη Πεπιβαλλονηικών Παπεμβάζευν, Ππάζινο 

Ταμείο, Κύπυζη Γαζικών Φαπηών και άλλερ διαηάξειρ” (ΦΔΚ 182 Α΄)”» 

(ΦΔΚ B’ 3184).   

Άξζξν 5 

Τπνβνιή θαη εμέηαζε ελζηάζεωλ  

1. Καηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 4 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, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Δλαιιαθηηθώλ Καπζίκσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

Άξζξν 6 

Τν αλώηαην όξην πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 32ε ηνπ λ. 

3468/2006 αλαπξνζαξκόδεηαη ζην πνζό ησλ 300.000 επξώ (€). 

 

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.  

 

http://www.ypeka.gr/

