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του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους 
του προστίμου η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο 
όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3.Α. Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων του παρό-
ντος, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 166 και την παρ. 1 του άρθρου 167 του 
ν.δ. 210/1973 (Α΄277), τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 58 και 
τις παρ. 3, 6 και 8 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 (Α΄5), 
το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγρά-
φεται ως πίστωση στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ), που έχει 
συσταθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών 
κάθε είδους μετακινήσεων στο πλαίσιο άσκησης των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του Σώματος Επιθεώρησης 
Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επιθεώρησης Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), 
όπως διενέργειας ελέγχων, αυτοψιών, επιθεωρήσεων, 
παραστάσεων ως μαρτύρων σε δικαστικές υποθέσεις, 
συμμετοχής σε επιτροπές, συναντήσεις εργασίας, εκ-
παιδεύσεων που συνδέονται αποκλειστικά με το ελε-
γκτικό έργο τους, καθώς και δαπανών προμηθειών τε-
χνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών που αφορούν τις 
δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου. Οι πιστώσεις που 
εγγράφονται στον κωδικό του πρώτου εδαφίου δεν συ-
νυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων 
δαπανών του Ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πάσης φύ-
σεως δαπάνες του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ιδίου εδαφίου. Μετά την 
εξάντληση των ανωτέρω πιστώσεων, οι δαπάνες αυτές 
καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής 
επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηρι-
ότητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής 
ενίσχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν τελεσίδι-
κων διοικητικών κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί για 
περιβαλλοντικές παραβάσεις.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπροσαρμόζονται τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων 
που προβλέπονται στις παρ. 1α και 2 και ρυθμίζεται κάθε 
άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την επιβολή τους.

6. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύ-
πανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος που κατα-
τάσσεται στις «πολύ σημαντικές» παραβάσεις, μπορεί να 
επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της 
μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να απο-
τρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018. Το πρόστιμο 
επιβάλλεται από την αρχή ή το όργανο που εξέδωσε την 
άδεια, ή την έγκριση, ή τη γνωστοποίηση κατασκευής ή 
λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας 
ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Ο αρμόδιος 
περιφερειάρχης δύναται να επιβάλει οριστική διακοπή 
της λειτουργίας της επιχείρησης, αν η επιχείρηση ή η 

δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα 
μέτρα που υποδεικνύονται με την απόφαση του πρώτου 
εδαφίου ή αν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι 
ανέφικτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ιδίως σε 
περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύ-
πων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς 
σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης 
ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επι-
χείρησης ή δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού 
με το αρμόδιο όργανο τυχόν συναρμόδιου Υπουργείου 
επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβο-
λής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιβάλ-
λεται και πρόστιμο το οποίο ισούται με το διπλάσιο των 
ημερήσιων ακαθάριστων εσόδων λειτουργίας, ήτοι των 
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή 
της δραστηριότητας αναγομένων ανά ημέρα λειτουρ-
γίας, και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε πεντακόσια (500) 
ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η 
παράβαση διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που 
επέβαλε την απαγόρευση με την οποία καταλογίζεται 
το πρόστιμο. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε 
την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρη-
σης ή δραστηριότητας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να 
αίρεται η απαγόρευση αυτή, ώστε να παύσει οριστικά η 
ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το πα-
ρόν, περιέρχονται στο “Πράσινο Ταμείο”, εισπράττονται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/1274, Α΄ 90) και αποδίδονται στο «Πρά-
σινο Ταμείο». Τα έσοδα από τα πρόστιμα διατίθενται, με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ 
βαθμού, στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύ-
πανση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρη-
ματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθ-
μισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές 
αυτές, που καταρτίζονται από τους ως άνω Ο.Τ.Α. ή από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα 
κατά το παρόν πρόστιμα χωρεί προσφυγή στο διοικητικό 
πρωτοδικείο. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τις 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4014/2011 καταρ-
γείται.

Άρθρο 76

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων - 

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β΄

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου.
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Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω 
απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρ-
θρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν 
κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανο-
μένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντι-
κείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου 
δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, 
να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και 
βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.»

Άρθρο 77

Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από 

πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 

- Τροποποίηση της υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 

της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Στην υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρ-
θρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄129), περί κατανομής των 
εσόδων από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, απαλείφεται το προβλε-
πόμενο ελάχιστο ποσοστό και η υποπερ. (α) διαμορφώ-
νεται ως εξής:

(α) Ποσοστό των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

Άρθρο 78

Ασφάλιση εργατών Σμύριδας

Το άρθρο 98 του ν. 4685/2020 (Α΄92) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 98
Ασφάλιση εργατών Σμύριδας

1. Κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης και απο-
κλειστικά για το έτος 2021, το σμυριδεργατικό δικαίωμα 
και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται, 
χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων 
αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής και διαλογής της 
ήδη εξορυγμένης ή φυσικά αποτεθειμένης σμύριδας, η 
οποία πρόκειται να παραδοθεί, κατόπιν διαλογής έως της 
31.12.2021 στην αποθήκη του Δημοσίου, στο Καμπί Απει-
ράνθου Νάξου σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και ενέργειας του οικονομικού έτους 
2021. Ως προς τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας ανά 
ποιότητα και περιοχή της παραλαμβανομένης σμύριδας 
και της τιμής του σμυριδεργατικού δικαιώματος ισχύουν 
και για το έτος 2021 οι οριζόμενες ποσότητες και τιμές στην 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/109117/1523/12.11.2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄ 5024).

2. Για την εν λόγω δαπάνη και κατά παρέκκλιση κάθε 
κείμενης διάταξης λογίζεται ως νόμιμη και κανονική η 
ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και η πληρωμή με Χρη-
ματικό Ένταλμα Προπληρωμής, εντός του οικονομικού 
έτους 2021 δαπάνης ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (420.000,00 ΕΥΡΩ) που αντιστοιχεί στο σμυριδερ-
γατικό δικαίωμα και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφο-
ρές, αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής, διαλογής 
και παράδοσης των στατήρων σμύριδας που αναλογούν 
σε έκαστο δικαιούχο σμυριδορύκτη, εγγεγραμμένο στο 

οικείο μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επιθεώρησης 
Μεταλλείων, αποκλειστικά το έτος 2021. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές καταβάλλονται με αναλογική εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 96 του Κανονισμού Ασφάλισης 
π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (υπουργική απόφαση 55575/1965, Β΄ 816). 
Πλέον της ανωτέρω δαπάνης, στο ανωτέρω συνολικό 
ποσό περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς της σμύρι-
δας από τους χώρους συγκέντρωσης στην αποθήκη του 
Δημοσίου και η δαπάνη αρμόδιου μηχανικού επιβλέπο-
ντα και τεχνικού ασφάλειας.»

Άρθρο 79

Χρήσεις του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού, πλην των 
κυρίως αθλητικών χρήσεων, επιτρέπεται και η χωροθέ-
τηση των ακόλουθων συμπληρωματικών λειτουργιών: 
Καταστημάτων αθλητικών ειδών, αιθουσών πολλαπλών 
αθλητικών χρήσεων, εντευκτηρίων, γραφείων, κέντρων 
αποκατάστασης και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία 
και εμποδιζόμενα άτομα, αθλητικών τραυματισμών και 
βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης και κέντρων 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, κινη-
σιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, εστιατορίων, αναψυ-
κτηρίων και μικτών καταστημάτων τροφίμων. Ο ανώτα-
τος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του 
ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην 
περ. ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.»

ΜΕΡΟΣ Ι΄

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 80

Κάλυψη δαπανών παροχής τεχνικής και 

εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, 

εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και 

προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων 

μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων 

του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, μέσω του διεθνούς οργανισμού 

«ΝΑΤΟ Support & Procurement Organization» 

(NSPO) και της υπηρεσίας αυτού «ΝΑΤΟ 

Support & Procurement Agency» (NSPA)

1. Δαπάνες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που αφορούν στην προμή-
θεια ανταλλακτικών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και 
εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης 
χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω των ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών του 
διεθνούς οργανισμού «NATO Support and Procurement 
Organization» (NSPO, πρώην NAMSΟ) και της υπηρε-
σίας αυτού «NATO Support and Procurement Agency» 
(NSPA), συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστικού κό-
στους και της συνδρομής, που πραγματοποιήθηκαν ή 
δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2020 και 2021 σε βάρος 
του υπ’ αρ. 203642/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προ-
πληρωμής (Χ.Ε.Π.), θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, 
κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας και δύνανται 


