ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση και Ρύθμιση Ειδικότερων Ζητημάτων Απολιγνιτοποίησης».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ) και συγκεκριμένα, από:
α) τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των συνιστώμενων
οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ –
ΔΑΜ, (συνολικά, 2 Διευθυντών και 6 Τμηματαρχών) ύψους 38,5 χιλ. ευρώ περίπου, (άρθρα
4- 8)
β)
την καταβολή αποδοχών στον Διοικητή της ανωτέρω υπηρεσίας (αποδοχές Γενικού
Γραμματέα), ύψους 80 χιλ. ευρώ, περίπου, (άρθρο 9)
γ)
τη στελέχωση του Γραφείου Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ [ένας (1) Διευθυντής
και επτά (7) συνεργάτες], ύψους, 270 χιλ ευρώ περίπου, (άρθρο 10)
δ)
την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό με συμβάσεις ι.δ.ο.χ. της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ [συνολικά είκοσι (20) θέσεις], που θα προσδιοριστούν με κ.υ.α. και
ανέρχονται στο ποσό των 500 χιλ. ευρώ περίπου, (άρθρα 11 παρ.1, 3 και 16 παρ.4)
ε)
την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου εξοπλισμού αυτής. (άρθρο 13)
Η δαπάνη αυτή, εκτιμάται στο ποσό των 850 χιλ ευρώ περίπου, για το πρώτο έτος
λειτουργίας και στο ποσό των 800 χιλ ευρώ περίπου, για καθένα των επομένων ετών.
Το συνολικό κόστος λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ θα εξειδικευθεί με την
έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων (καθορισμός αριθμού
προσωπικού, ύψος αποδοχών) καθώς και με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου
για την υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 (προσδιορισμός των Μονάδων της
Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ).
Σε περίπτωση πλήρωσης του προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας με αποσπάσεις
από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, το μισθολογικό κόστος περιορίζεται ανάλογα.
2.

Ετήσια δαπάνη από:
α) την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό (έως 20 άτομα, κατ’ ανώτατο όριο), που
θα προσληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συμβάσεις ι.δ.ο.χ., για την
κάλυψη των αναγκών των μονάδων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου,
εξαιρουμένης της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. (άρθρο 12)
Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται, σε ποσό ύψους 370 χιλ. ευρώ περίπου, περιορίζεται
δε, αναλόγως με τον βαθμό πλήρωσης των εν λόγω θέσεων με αποσπάσεις προσωπικού
από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
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β) την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ.
(άρθρα 14 παρ. 1 και 16 παρ. 9-10)
Το ύψος της εν λόγω αμοιβής θα καθορισθεί με κ.υ.α.
3.

Δαπάνη από:
α) την καταβολή αμοιβής στους ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές για την
εκτίμηση των προκαθορισμένων νέων τιμών μίσθωσης των δημοσίων ακινήτων, (άρθρο 14
παρ.4)
β) την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας, ύψους
2 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Δημοσίου. [άρθρο
15 παρ. 7 (άρθρο 3 του Καταστατικού)]
4.

Ενδεχόμενη δαπάνη από:
α) τη χορήγηση πρόσθετης ετήσιας ανταμοιβής (bonus) στον Διοικητή της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ και στο προσωπικό αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της
Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σε περίπτωση επίτευξης των τεθέντων στόχων, (άρθρα 9
παρ. 4 και 16 παρ. 4)
β) τυχόν κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της εταιρείας
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» στην περίπτωση σύναψης δανείων με τράπεζες ή οποιονδήποτε τρίτο.
[άρθρο 15 παρ.7 (άρθρο 23 του Καταστατικού)]
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από το περιεχόμενο του συμβολαίου απόδοσης για
τον Διοικητή, την έκδοση σχετικής κ.υ.α. για το προσωπικό και από πραγματικά γεγονότα
(ύψος καταπτώσεων κ.λπ.).
Οι ως άνω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (ο.τ.α. α΄ βαθμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και λοιποί
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης), κατά περίπτωση

Δαπάνη από:
α) την κάλυψη του κόστους σύστασης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης
(καταβολή μετοχικού κεφαλαίου, εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης κ.λπ.),
β) τη χρηματοδότηση των επενδυτικών δαπανών κατασκευής νέων και μετασκευής
υφιστάμενων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας καθώς και νέων διασυνδέσεων
μεταφοράς θερμικής ενέργειας ή αντίστοιχων προγραμμάτων για τη λειτουργία
συστημάτων τηλεθέρμανσης στους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (άρθρα
24, 25)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.
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ΙΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. κ.λπ.) κατά περίπτωση

Απώλεια εσόδων από τις θεσπιζόμενες απαλλαγές από φόρους, τέλη, δικαιώματα
του Δημοσίου ή τρίτων υπέρ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της εταιρείας στην οποία μεταβιβάζεται,
λόγω απόσχισης, ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 5.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΔΩΝΙΣ – ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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