ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και
στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,
«για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των
περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και
συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την
ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας»
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«Building Cert», για την καταχώρηση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου ή τις εργασίες και παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης αυτού. (άρθρα 7 και 29 παρ.4)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση καταβολής αμοιβής στον Εντολοδόχο
Παρακολούθησης, ο οποίος ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο για την παρακολούθηση των
δεσμεύσεων και στόχων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 45 - 47.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
II.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης

Δαπάνη από: α) την υιοθέτηση μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, ιδίως μέσω εθνικών προγραμμάτων, (άρθρο 8)
β)
την υλοποίηση μέτρων για παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα, με σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
συμπεριλαμβανομένων των ν.π.δ.δ., εποπτευόμενων ν.π.ι.δ., δημοσίων επιχειρήσεων.
(άρθρο 31)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.
2.
Η εφαρμογή των υποχρεώσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των μισθούμενων
από τους δημόσιους φορείς κτιρίων, με αποτέλεσμα την προσαύξηση ή την απομείωση του
μισθώματος, θα επηρεάζει ανάλογα τις δαπάνες και τα έσοδα των φορέων αυτών. (άρθρα 7
και 29 παρ.4)
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III.

Επί του προϋπολογισμού της «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε. και του Ειδικού Λογαριασμού
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), τον οποίο διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε
/ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη του προϋπολογισμού της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. από την καταβολή οικονομικής
ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει, στο πλαίσιο
ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. (άρθρο 20)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη του ειδικού λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΕΛΑΠΕ), από την καταβολή λειτουργικής ενίσχυσης σε περισσότερες μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, λόγω της αύξησης, από 500KW σε 3MW, της
επιτρεπόμενης εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).
(άρθρο 35)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. και
του ΕΛΑΠΕ, κατά περίπτωση.
IV.

Επί του προϋπολογισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση επιστροφής τυχόν καταβληθέντος ειδικού τέλους
στους δικαιούχους, που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών
και εμπίπτουν στις διορθούμενες εκτάσεις. (άρθρο 59)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, ύψος ειδικού τέλους κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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