ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας – Β΄ φάση, αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών
και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους άσκησης της αρμοδιότητας από την «Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» επαλήθευσης της αντιστάθμισης και
ελέγχου της ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης για όσα έργα υποδομών διαχείρισης
αποβλήτων έχουν χαρακτηριστεί ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. (άρθρο
161)
Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ περίπου.
2.
Δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης στα μέλη του
κλιμακίου που αποστέλλει η αδειοδοτούσα αρχή για τη διαπίστωση της συμβατότητας
εκτέλεσης του έργου με τους όρους της Άδειας Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., (άρθρα 28 παρ.4 και 29)
β)
τη δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: i) για την καταχώριση της Άδειας Λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
καθώς και των αποφάσεων τροποποίησης αυτών, (άρθρο 28 παρ.6 και 14) και ii) για την
ανάρτηση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας που εκδίδονται από τις αρμόδιες
αδειοδοτούσες αρχές, (άρθρο 39 παρ.4)
γ)
την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προβλεπόμενου έργου κατασκευής της
εξωτερικής διακλάδωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποχέτευσης, από τη
ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης (άρθρο
162),
δ)
την παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του εσωτερικού
συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της
οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης στους οριζόμενους οικισμούς. (άρθρο 164)
H επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση των έργων
εξωτερικών διακλαδώσεων και εσωτερικών συνδέσεων ανέρχεται στο ποσό των 56,4 εκατ.
ευρώ, επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 670,48 εκατ. ευρώ, με την πλειοψηφία των
έργων να υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού, με συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ κατά περίπτωση.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης [ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),
Πράσινο Ταμείο, Ειδικός Λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και
Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. - Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), τους οποίους διαχειρίζεται ο
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Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), κ.λπ.] κατά
περίπτωση
1.
Δαπάνη του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου από τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης και λειτουργίας του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Π.Σ.Α.Π.Ε.), που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθώς και από τη σύνδεση και διαλειτουργικότητα αυτού με όλα τα επιμέρους
συστήματα των φορέων αδειοδότησης. (άρθρο 41)
2.
Δαπάνη του προϋπολογισμού της Ρ.Α.Ε. από την κάλυψη του κόστους δημιουργίας
και λειτουργίας: α) Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Ορυκτά Καύσιμα (Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.), μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, (άρθρο 67 παρ. 2) και β) Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. (άρθρο 69 παρ. 4)
3.
Δαπάνη του προϋπολογισμού της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., από την κάλυψη του κόστους
σύναψης συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάπτυξη
Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(άρθρα 124 και 133) Το ύψος της δαπάνης όσον αφορά στο Πληροφοριακό Σύστημα για την
υποστήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ανέρχεται στο ποσό των 150 χιλ. ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο, ενώ για το Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας, δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού που υπολείπεται της αρχικής σύμβασης
συνολικού ύψους 150 χιλ. ευρώ περίπου.
4.
Δαπάνη του προϋπολογισμού της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε από: α) τη δημιουργία και τήρηση
ενός Συστήματος Πληρωμών Τέλους μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι πληρωμές και
εισπράξεις του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και του Τέλους Παράτασης
Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου καθώς και από την υλοποίηση της
διαλειτουργικότητας του Συστήματος αυτού με πληροφοριακά συστήματα των υπόλοιπων
αδειοδοτουσών αρχών, διαχειριστών και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδοτική
διαδικασία σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμών αποθήκευσης, (άρθρο 32 παρ.1 και
4)
β)
την τήρηση Μητρώου των λειτουργούντων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 39
παρ.5)
5.
Δαπάνη του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», τον οποίο
διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., από την καταβολή αποζημιώσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής
της ρύθμισης για την ανάθεση σε Προμηθευτή φυσικού αερίου της παράδοσης φορτίων
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στον Τερματικό Σταθμό Υ.Φ.Α. της Ρεβυθούσας, για
την κάλυψη των έκτακτων αναγκών φυσικού αερίου της χώρας, κατά την περίοδο Μαρτίου Μαΐου 2022 και της κάλυψης τυχόν επιβαρύνσεων λόγω ακύρωσης της παράδοσης, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 121).
6.
Δαπάνη του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» τον οποίο
διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., από την κάλυψη των πρόσθετων διαχειριστικών εξόδων του
Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του
από την καταβολή σε αυτόν του ποσού του Επιστρεπτέου Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας
(Ε.Ε.Α.Ε.Η.), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, από τον εν λόγω Φορέα. (άρθρο 122)
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7.
Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού από την
κάλυψη του κόστους εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α σε περισσότερες υποδομές
και εγκαταστάσεις αυτών (Δ.Ε.Υ.Α., αθλητικά κέντρα κ.λπ.) καθώς και για την υποστήριξη
ευάλωτων καταναλωτών. (άρθρο 101)
8.
Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου λόγω της
εξαίρεσης από τον περιορισμό απόδοσης στον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού διάθεσης
2,5%, των εσόδων του Ταμείου που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
για την ενεργειακή απόδοση. (άρθρο 114)
9.
Ενδεχόμενη δαπάνη του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. - Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), τον
οποίο διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., από τη σύναψη με τους Π.Θ.Π.Φ.Σ. Σύμβασης
Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και από την εξαίρεση αυτών από την
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, καθώς και από τη μη απομείωση της
καταβαλλόμενης λειτουργικής ενίσχυσης, στην περίπτωση που λαμβάνουν επενδυτική
ενίσχυση. (άρθρο 93)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
των προαναφερόμενων φορέων, κατά περίπτωση.
10.
Μείωση εσόδων του προϋπολογισμού της Ρ.Α.Ε. από τον καθορισμό σε χαμηλότερο
ύψος των προβλεπόμενων τελών για την έκδοση, παράταση ισχύος, τροποποίηση και
μεταβίβαση των αδειών καθώς και τα ετήσια τέλη για τη χρήση: i) των αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (άρθρο 67 παρ. 3) και ii) των αδειών
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. (άρθρο 69 παρ. 6)
Η εν λόγω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων της Ρ.Α.Ε.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
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