ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη, για το οικονομικό έτος 2020, ύψους 399,7 χιλ. ευρώ περίπου,
από την καταβολή του σμυριδεργατικού δικαιώματος και των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, αποκλειστικά για εργασίες διαλογής εξορυγμένης και
παραδοθείσας, έως 31-12-2019, σμύριδας στις αποθήκες του Δημοσίου στο
Καμπί Απειράνθου Νάξου, με παράλληλη μερική αύξηση εσόδων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). (άρθρο
98)
2.
Δαπάνη, ύψους 250 χιλ. ευρώ περίπου, από την εκ νέου θεσμοθέτηση της
καταβολής ημερήσιας ελεγκτικής αποζημίωσης στους ελεγκτές των ΚΕΔΑΚ.
(άρθρο 117)
3.
Δαπάνη από: α) την κατάρτιση, για κάθε Περιφέρεια, οικονομοτεχνικής
μελέτης, η οποία καταγράφει τη δόμηση εντός των εκτάσεων που
περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους, κατά περίπτωση,
δασικούς χάρτες (άρθρο 53),
β) τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την εποπτεία και τον
έλεγχο μη ανέγερσης νέων κατασκευών εντός των δασών και των δασικών
εκτάσεων και μητρώου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρα 54 περ.η και
68),
γ) την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης της συνιστώμενης Τεχνικής
Γραμματείας, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τη σχετική απόφαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής (άρθρο 104 παρ.4),
δ) την κάλυψη της διαφοράς κόστους, στο πλαίσιο διασφάλισης παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας (Υ.Κ.Ω.) λόγω της ένταξης συγκεκριμένων
επιχειρήσεων σε μειωμένο τιμολόγιο. (άρθρο 120)
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν κάλυψη των δαπανών της εκκαθάρισης
του ΙΓΜΕ, σε περίπτωση μη επάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων της
εκκαθάρισης. (άρθρο 116 παρ.1) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο
ποσό των 100,7 χιλ. ευρώ περίπου.
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5.
Ενδεχόμενη δαπάνη στην περίπτωση λήψης μέτρων συλλογής και
απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων από ιδιωτικούς χώρους, λόγω ρύπανσης
αυτών με τα εν λόγω απόβλητα εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (άρθρο 90
παρ.6)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του
Πράσινου Ταμείου (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν πρόσθετη επιχορήγηση του ΟΦΥΠΕΚΑ,
για την εν γένει λειτουργία του και την υλοποίηση των σκοπών του. (άρθρο 31)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την επιστροφή στους ενδιαφερόμενους τυχόν
καταβληθέντων παραβόλων και προστίμων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται
ότι δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία και αίρεται η υπαγωγή των υπό κρίση
ακινήτων στο θεσπιζόμενο πλαίσιο. (άρθρο 55 παρ.4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου.
ΙΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης

1.
Δαπάνη των οικείων ο.τ.α. από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου
του συνιστώμενου σε κάθε μια από τις νησιωτικές περιφέρειες, του Νοτίου
Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Δ.ΦΟ.Δ.Σ.Α.). (άρθρο 93)
2.
Δαπάνη του οικείου ο.τ.α., από τη σύσταση στη Περιφέρεια του Βορείου
Αιγαίου Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΦΟΣΠΕΣΔΑ). (άρθρο 93)
3.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προβλεπόμενου
έργου αποχέτευσης (Π.Δ.Ε. ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή μη από την Ε.Ε.
προγράμματα). (άρθρο 96)
4.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους τοποθέτησης και διατήρησης
προσωρινών κατασκευών, για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης. (άρθρο 99 παρ.17) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
5.
Δαπάνη του οικείου ο.τ.α., λόγω της υλοποίησης από τον ωφελούμενο
φορέα των μέτρων που προβλέπονται με υπουργική απόφαση για την επίλυση
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προβλημάτων, όσον αφορά στις περιπτώσεις διαχείρισης των ΑΣΑ και την
άμεση παύση της λειτουργίας των ΧΑΔΑ όπου δεν υφίσταται νόμιμος εν
λειτουργία ΧΥΤ. (άρθρο 83 παρ.3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης.
6.
Απώλεια δημοσίων εσόδων λόγω της υπαγωγής της ελεγκτικής
αποζημίωσης που καταβάλλεται στους επιθεωρητές περιβάλλοντος (άρθρο 70
του ν.4647/2019), στο άρθρο 14 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ν.4172/2013) και ως εκ τούτου, του μη υπολογισμού αυτής ως μισθωτής
εργασίας. (άρθρο 117 παρ.3)
Η εν λόγω απώλεια δημοσίων εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
IV.

Επί του προϋπολογισμού του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Ετήσια δαπάνη από την ανακατανομή των θέσεων δικηγόρων με έμμισθη
εντολή και των θέσεων ΠΕ Νομικών και την ως εκ τούτου, καταβολή διαφοράς
αποδοχών, ύψους 600 χιλ. ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα προσαυξάνεται
λόγω της διατήρησης των αποδοχών που λάμβαναν οι δικηγόροι με έμμισθη
εντολή κατά τη λύση της σύμβασής τους ή πριν τη μεταφορά τους σε θέσεις ΠΕ
Νομικών. Η δαπάνη αυτή θα περιορίζεται, στην περίπτωση επιστροφής, σε
εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, του ποσού της αποζημίωσης που έχουν ήδη λάβει
οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή κατά το χρόνο λύσης της σύμβασής τους.
(άρθρο 77)
2.
Δαπάνη από τη λειτουργία, στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης Γραφείου Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και
Γραφείου Προϋπολογισμού και την ως εκ τούτου κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων αυτών. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 19,2 χιλ. ευρώ
περίπου ετησίως για τα λειτουργικά έξοδα και στο ποσό των 10,5 χιλ. ευρώ
εφάπαξ για την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. (άρθρο
81 παρ.1)
3.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μίσθωσης χώρων για την
πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των Επιτροπών Ενστάσεων κατά στοιχείων
των αναρτήσεων των στοιχείων κτηματογράφησης. (άρθρο 75 παρ.1)
4.
Δαπάνη από την καταβολή αυξημένης αποζημίωσης στον Πρόεδρο, τα
μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής Ενστάσεων κατά αναρτημένων
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στοιχείων κτηματογράφησης, καθώς και των Επιτροπών Εξέτασης υποθέσεων
κτηματογράφησης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως και ενστάσεων
κατά των στοιχείων αναρτήσεων, λόγω της μη εφαρμογής των μνημονευόμενων
ορίων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 21 του ν.4354/2015). (άρθρο
75 παρ.4 και 8)
5.
Δαπάνη από την κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο, σε ανώτερη μισθολογική κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο
υπηρεσίας αυτών στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία. (άρθρα 81 παρ.3)
6.
Ενδεχόμενη πρόσθετη δαπάνη από την τυχόν πρόσληψη προσωπικού με
συμβάσεις μίσθωσης έργου από το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε
κτηματολογικά γραφεία. (άρθρο 76) Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των
25,2 χιλ. ευρώ περίπου ετησίως.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου.
V.

Επί του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου (φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη ύψους 595 χιλ. ευρώ από την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης
και λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το οποίο τηρεί ο φορέας αδειοδότησης. (άρθρο 20)
2.
Δαπάνη από την παροχή των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση
δράσεων αντιστάθμισης για την επίτευξη του δασικού ισοζυγίου σε σχέση με τις
προσωρινώς διατηρούμενες κατοικίες. (άρθρο 54 περ.ζ)
3.
Δαπάνη στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης για τον Πρόεδρο, τα
μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του
ν.4354/2015. (άρθρο 49) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός συνεδριάσεων κ.λπ.) και την έκδοση κ.υ.α. και εκτιμάται στο
ποσό των 2 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των
αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη στην περίπτωση επιχορήγησης, με υπουργική
απόφαση, του ωφελούμενου φορέα για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους της
δαπάνης που αυτός αναλαμβάνει για την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης των
ΑΣΑ ή άμεσης παύσης της λειτουργίας των ΧΑΔΑ όπου δεν υφίσταται νόμιμος
εν λειτουργία ΧΥΤ. (άρθρο 83 παρ.3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου.
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5.
Απώλεια εσόδων: α) από τη συνέχιση καταβολής μειωμένου, κατά είκοσι
τοις εκατό (20%), του ενιαίου ειδικού προστίμου, για τις αυθαίρετες κατασκευές
και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές καθώς και
σε διατηρητέο κτήριο (άρθρα 116 και 117 του ν.4495/2017) (άρθρο 99 παρ.14),
β) λόγω της ανάκλησης των οικείων διοικητικών πράξεων (πρωτόκολλα
επιβολής ειδικής αποζημίωσης), που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές
υπηρεσίες για τις συγκεκριμένες εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους
χαρακτήρα. (άρθρο 102 παρ.6)
Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου.
VI.

Επί του προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη από την καταβολή αποδοχών και εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών στο προσωπικό της Ρ.Α.Ε. (55 θέσεις εργασίας) με σχέση ι.δ.ο.χ., οι
θέσεις του οποίου διατηρούνται σε ισχύ από τη λήξη τους και μέχρι τις 30-62021. (άρθρο 111 παρ.2) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των
544 χιλ. ευρώ περίπου, συνολικά, για τα έτη 2020 και 2021.
2.
Δαπάνη από τη σύναψη, εντός του έτους 2020, μίας ή περισσότερων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη διενέργειας των
ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν.4414/2016 καθώς και από την κάλυψη του
κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού της συστήματος με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
(άρθρο 111 παρ.3) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό του 1,25
εκατ. ευρώ περίπου.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη διάθεση ποσού με σκοπό την ενίσχυση
δημόσιου φορέα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
συνεπειών από δυσμενείς καταστάσεις. (άρθρο 111 παρ.4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Ρ.Α.Ε.
4.
Ενδεχόμενη μείωση εσόδων από τον επανακαθορισμό του τέλους
υποβολής αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες μειώσεις και
εξαιρέσεις. (άρθρο 16)
Η εν λόγω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του προϋπολογισμού της Ρ.Α.Ε.
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VII.

Επί του προϋπολογισμού της εταιρείας «Διαχειριστής Α.Π.Ε. και
Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., πρώην
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από: α) την, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σύναψη
συμβάσεων έργου ή εργασίας ι.δ.ο.χ. και την ως εκ τούτου, καταβολή αποδοχών
και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στο προσωπικό (άρθρο 112 παρ.3),
β) τη σύναψη, εντός του έτους 2020, μίας ή περισσότερων συμβάσεων για
την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης
Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. (άρθρο 112 παρ.5)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
VIII. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.)
τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «Διαχειριστής Α.Π.Ε. και
Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., πρώην
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1.
Δαπάνη κατ’ εφαρμογή των άρθρων 21 παρ.2 και 121 έως 124
(καταβολή αποζημιώσεων κ.λπ.).
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Ειδικού
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
2.
Απώλεια εσόδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 (κατάργηση του
ετήσιου τέλους από τους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καταβολή μειωμένων ποσών για τα έτη 2017, 2018 και
2019, του τέλους διατήρησης του δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής
κ.λπ.).
Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
IX.

Επί του προϋπολογισμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την ανάληψη του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης
αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και υβριδικών σταθμών των
ο.τ.α., στο πλαίσιο προγραμματικών με αυτούς συμβάσεων. (άρθρο 126)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ΚΑΠΕ.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ειδ. ΑΕΠΟ και λοιπά θέματα – ΚΤ
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