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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2167
27 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτη−
των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο
24 του νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδό−
τηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαι−
ρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντι−
κού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 209/Α΄). .................................................................
1
Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό
Δηµόσιο του παραβόλου και στο νοµικό πρόσω−
πο δηµοσίου δικαίου µε την ονοµασία «Πράσι−
νο Ταµείο» του ενιαίου ειδικού προστίµου του
άρθρου 24 του νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντι−
κή αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ» και καθορισµός των δό−
σεων καταβολής του παραπάνω ενιαίου ειδικού
προστίµου (Α΄ 209). ...................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 41498
(1)
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του
νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρ−
τηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλ−
λες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 209/Α΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 23 του άρθρου 24 του νόµου 4014/2011 «Πε−
ριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περι−
βαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
ΥΠΕΚΑ» (Α΄ 209).

2. Το άρθρο 3 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
3. Το άρθρο 98 του νόμου 2830/2000 «Κώδικας Συμ−
βολαιογράφων» (Α΄ 96).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
5. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρού−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την ένταξη στη ρύθµιση
(δικαιολογητικά υπό στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011)
1. Εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποβάλλει ηλεκτρο−
νικά την τυποποιηµένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση,
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας, η οποία
διατίθεται στο πληροφοριακό σύστηµα και το φύλ−
λο καταγραφής και υπολογισµού του ενιαίου ειδικού
προστίµου.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόµατα
από το σύστηµα µονοσήµαντος − µοναδικός αριθµός
για κάθε δηλούµενη αυτοτελή ιδιοκτησία, ο οποίος
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο µηχανικό που υπέβα−
λε την αίτηση και συνιστά τον αριθµό πρωτοκόλλου
της και κωδικοί πληρωµής, που αποτελούν απαραίτητο
στοιχείο για την πληρωµή του παραβόλου και του ενι−
αίου ειδικού προστίµου. Επίσης αποστέλλονται στον
υποβάλλοντα µηχανικό κωδικοί που επιτρέπουν την
ενηµέρωση για την πορεία της υπαγωγής στη ρύθµιση,
όπως την καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των
πληρωµών, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το πληροφοριακό σύστηµα ενηµερώνεται αυτόµατα
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για την πληρωµή του παραβόλου και αποστέλλεται
ενηµέρωση προσωρινής ένταξης στη ρύθµιση. Το πλη−
ροφοριακό σύστηµα ενηµερώνεται αυτόµατα για την
πληρωµή των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση του
ενιαίου ειδικού προστίµου.
Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την περαίωση της διαδικασίας
(δικαιολογητικά υπό στοιχείο β’ της παρ. 2
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011)
1. Ο µηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά από τις 1
Οκτωβρίου 2011 και µέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 το σύ−
νολο των δικαιολογητικών και µελετών, που προβλέ−
πονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου
24 του νόµου 4014/2011 και µε τη συµπλήρωση όλων
των απαιτούµενων στοιχείων, που προβλέπονται στο
σύστηµα, ελέγχεται από το σύστηµα η πληρότητα του
φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέ−
λου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου
εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα βεβαίωση
περαίωσης της διαδικασίας.
2. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας του
πληροφοριακού συστήµατος να υποδεχθεί το σύνολο
των δικαιολογητικών και µελετών, που προβλέπονται
στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του
νόµου 4014/2011, είναι δυνατή η περαίωση της διαδικα−
σίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιµο και
υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτηµένου
µηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 2 ότι έχει στη διάθεση
του όλα τα δικαιολογητικά και τις µελέτες και θα τα
υποβάλλει ηλεκτρονικά, έως τις 31 Μαρτίου 2012.
Άρθρο 3
Ανάθεση Πληροφοριακού Συστήµατος στο TEE
1. Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος ανατί−
θεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
2. Η σχετική σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του Υπουρ−

γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα−
γής και του Τ.Ε.Ε., στην οποία πρέπει να προβλέπεται
ότι η κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων του
TEE, καλύπτεται από το Πράσινο Ταµείο, σύµφωνα µε τη
διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου
24 του ν. 4014/2011.
Άρθρο 4
Γενικές Διατάξεις
1. Το Υπουργείο Οικονοµικών και οι πολεοδοµικές υπη−
ρεσίες έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα
µόνο για την ανάγνωση των στοιχείων και όχι για την
επεξεργασία τους.
2. Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ελέγχει δειγµατο−
ληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των αιτήσεων και
όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, προ−
κειµένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία τους, που αφο−
ρούν την περιγραφή της κατασκευής, το εµβαδόν και
τη χρήση της είναι αληθή και ακριβή.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η συνολική
διαδικασία υπαγωγής (ένταξη, περαίωση) στο άρθρο
24 του ν. 4014/2011 διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλε−
κτρονικά και παύουν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις
του άρθρου 24 του νόµου, που προβλέπουν την έντυ−
πη υποβολή τους καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό
ζήτηµα, που ρυθµίζεται διαφορετικά από την παρούσα.
Ειδικότερα για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγ−
γράφων µε αντικείµενο τη σύσταση τη µεταβίβαση ή
τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε κάθε ακίνη−
το, συµπεριλαµβανοµένων των αδόµητων οικοπέδων,
γηπέδων και αγροτεµαχίων απαιτείται η θεωρηµένη
βεβαίωση του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας, η οποία
προσαρτάται στα συµβολαιογραφικά έγγραφα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αίτηση Υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθ. 41525
(2)
Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό
Δηµόσιο του παραβόλου και στο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου µε την ονοµασία «Πράσινο Ταµείο»
του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του
νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έρ−
γων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυ−
γίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ» και
καθορισµός των δόσεων καταβολής του παραπάνω
ενιαίου ειδικού προστίµου (Α΄ 209).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 8, του άρθρου 24 του νόµου 4014/2011
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή−
των, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιό−
τητας ΥΠΕΚΑ» (Α΄ 209).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
3. Τη µε αριθµ. πρωτ. 3241/13−9−2011 πρόσκληση εκδή−
λωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στην διαδικασία
είσπραξης του «Ενιαίου Ειδικού προστίµου» του άρθρου
24 του νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ» (Α΄ 209) και
τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των Τραπεζών
και της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ−
ΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.».
4. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρού−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Είσπραξη παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίµου −
Κωδικοί πληρωµής
1. Η είσπραξη του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του ενιαίου ειδικού προστίµου υπέρ του
Πράσινου Ταµείου του άρθρου 24 του νόµου 4014/2011
γίνεται από τις παρακάτω τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. µέσω των υπηρεσιών της
εταιρείας Διατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), αφού
ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τους αντίστοιχους κω−
δικούς πληρωµής, που έχει λάβει ηλεκτρονικά µετά την
υποβολή της αίτησης.
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ΕΘΝΙΚΗ
ALPHA BANK
Emporiki
EFG EUROBANK−ERGASIAS
ATEbank
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
CITIBANK N.A
ATTICA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
MARFIN EGNATIA BANK
PROBANK
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
MILLENNIUM BANK
Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
HSBC
ΣΥΝ/ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
PROTON BANK
GENIKI Bank
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
FBB
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΣΥΝ/ΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ−ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
Άρθρο 2
Κωδικοί πληρωµής του παραβόλου και του ενιαίου
ειδικού προστίµου
1. Ο κωδικός πληρωµής του παραβόλου είναι 20 ψη−
φίων και η δοµή του είναι η εξής:
Τα πρώτα 15 ψηφία είναι ένας τυχαίος απλός σειρι−
ακός αριθµός.
Τα επόµενα 3 ψηφία είναι τα εξής: 811.
Το επόµενο ψηφίο είναι ο αριθµός 2, (σταθερό ψηφίο
από το σύστηµα).
Το τελευταίο ψηφίο θα είναι κωδικός ελέγχου (check
digit) το οποίο υπολογίζεται και ελέγχεται έναντι του
κωδικού και του ποσού.
2. Ο κωδικός πληρωµής του ενιαίου ειδικού προστίµου
είναι 20 ψηφίων και η δοµή του είναι η εξής:
Τα πρώτα 15 ψηφία είναι ένας τυχαίος απλός σειρι−
ακός αριθµός.
Τα επόµενα 3 ψηφία είναι τα εξής: 812.
Το επόµενο ψηφίο θα είναι ο αριθµός 2, (σταθερό
ψηφίο από το σύστηµα).
Το τελευταίο ψηφίο θα είναι κωδικός ελέγχου (check
digit) το οποίο υπολογίζεται και ελέγχεται έναντι του
κωδικού και του ποσού.
Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης
1. Τα εισπραττόµενα ποσά του παραβόλου µε εντο−
λή της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλά−
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δος και πιστώνονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Τα
εισπραττόµενα ποσά του ενιαίου ειδικού προστίµου µε
εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλά−
δος και πιστώνονται υπέρ του Πράσινου Ταµείου σε ειδικό
κωδικό µε την επωνυµία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο».
2. Οι Τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛΤΑ) Α.Ε. αποδίδουν την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της
ηµεροµηνίας πληρωµής τα ποσά του παραβόλου µέσω
της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε απόδοση του υπό Κ.Α. 23/200121010
«ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού» λογαριασµού ταµειακής
διαχείρισης του Δηµοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Επίσης ενηµερώνουν µε την αποστολή
τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τη ΔΟΥ
Κατοίκων Εξωτερικού και τη Διεύθυνση Εισπράξεως
Δηµοσίων Εσόδων για το συνολικό ποσό, που κατατέ−
θηκε στον παραπάνω λογαριασµό. Σε περίπτωση που
δεν αποδοθούν εµπρόθεσµα τα κατατεθέντα ποσά
εκδίδεται καταλογιστική πράξη για τον οφειλόµενο
τόκο υπερηµερίας από τον αρµόδιο οικονοµικό επι−
θεωρητή.
3. Οι Τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛΤΑ) Α.Ε. αποδίδουν την εποµένη εργάσιµη ηµέρα
της ηµεροµηνίας πληρωµής τα ποσά του ειδικού
προστίµου, µέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε απόδοση του υπό Κ.Α.
26133793, Περιγραφή «Ταµείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγί−
ου» λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης, που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας θα περιλαµ−
βάνονται σε σύµβαση που θα υπογραφεί από την ΔΙΑΣ
Α.Ε., τις Τράπεζες, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
Α.Ε. και το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Άρθρο 4
Αριθµός Δόσεων
Ο αριθµός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδι−
κού προστίµου καθορίζεται σύµφωνα µε δήλωση του
ενδιαφεροµένου στην αίτηση του, ως εξής:
1) για ακίνητα κατοικίας: είκοσι οκτώ (28) µηνιαίες ή
δέκα (10) τριµηνιαίες δόσεις.
2) για ακίνητα άλλης χρήσης: τριάντα τέσσερις (34)
µηνιαίες ή δώδεκα (12) τριµηνιαίες δόσεις.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δηµο−
σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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