ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα
και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α.,
Πράσινο Ταμείο κ.λπ.) κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη από την εν γένει υλοποίηση μέτρων, πολιτικών και ενδιάμεσων στόχων που
αναφέρονται στα άρθρα 1 - 9 και εξειδικεύονται στις λοιπές ρυθμίσεις του υπό ψήφιση
σχεδίου νόμου και ιδίως από:
α)
τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, (άρθρο 17 παρ.
5)
β)
την αντιμετώπιση του κόστους εφαρμογής συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου,
(άρθρο 17 παρ. 7)
γ)
τη χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων για την επίτευξη των κλιματικών
στόχων για τα νησιά που υπάγονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας «GR-eco islands»
καθώς και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. (άρθρο 21)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από τον χρόνο και τον βαθμό υλοποίησης των κατά
περίπτωση προβλεπόμενων μέτρων.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, αναμένεται πρόσθετη
χρηματοδότηση ύψους 170 εκατ. ευρώ περίπου, από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, πέραν εκείνης που έχει ήδη προβλεφθεί με το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ
(επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό). (άρθρο 17 παρ.7) Επισημαίνεται ότι, οι δαπάνες
του εν λόγω Ταμείου είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
2.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από: α) τη σύσταση Εθνικού
Παρατηρητηρίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την ως εκ τούτου κάλυψη του κόστους υλοποίησης των
σκοπών του, ανάπτυξης και λειτουργίας ενιαίας εθνικής βάσης κλιματικών δεδομένων καθώς
και των λοιπών λειτουργικών εξόδων του, (άρθρο 26)
β)
την κάλυψη του κόστους της οικονομικής και τεχνικής συνεισφοράς της χώρας μας
προς τρίτες, αναπτυσσόμενες χώρες και της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης
των εκπομπών ανθρωπογενών αερίων θερμοκηπίου και εν γένει των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. (άρθρο 31)
3.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από την υλοποίηση της δράσης απόσυρσης
ηλεκτρικών συσκευών και της αντικατάστασής τους με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το
αρχικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ περίπου.
4.
Δαπάνη των ο.τ.α. α΄ βαθμού από την κάλυψη του κόστους των Δημοτικών Σχεδίων
Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). (άρθρο 16) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό
του 1,7 εκατ. ευρώ περίπου.
5.
Δαπάνη του προϋπολογισμού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), από την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας
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φόρουμ κλιματικού διαλόγου, με σκοπό τη διενέργεια διαβούλευσης για τα θέματα
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. (άρθρο 27) Το κόστος δημιουργίας του φόρουμ στο
ποσό των 20 χιλ. ευρώ περίπου.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.
6.
Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τη μείωση των εισπραττόμενων
φόρων και τελών ταξινόμησης, λόγω της εφαρμογής των άρθρων 12 παρ. 1, 2 και 4, 17 παρ.
1 - 4, 21 παρ. 5 και 7 και 25, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον χρόνο και τον βαθμό
υλοποίησης των κατά περίπτωση προβλεπόμενων μέτρων (ηλεκτρικά οχήματα,
επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών, φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας,
οικονομικά κίνητρα κ.λπ.).
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022
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