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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής  

ΣΔΑΜ, 22.04.2020  

 
 

 

Στις 22.04.2020 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και υλοποίηση του 

Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), παρουσία του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θωμά.   

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλης, ο 

ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλος, ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκος, 

η ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Σδούκου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής 

Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Στασσής, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης, καθώς και ο 

Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών κ. Λιαργκόβας.  

 Ο Υφυπουργός κ. Θωμάς σημείωσε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβερνητικής 

Επιτροπής στόχος είναι το Master Plan να υποβληθεί τέλος του χρόνου στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αφού πρώτα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση το φθινόπωρο.   

Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Μουσουρούλη, οι δράσεις που σχεδιάζονται διακρίνονται 

σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και αφορούν σε έργα στους 

τομείς της ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, βιομηχανίας, αγροτικού τομέα και 

ανθρώπινου δυναμικού. Ο κ. Μουσουρούλης, με σκοπό την άμεση υλοποίηση έργων 

προτεραιότητας, επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης  μεταβατικού προγράμματος για το 

χρονικό διάστημα 2020-2022 το οποίο θα αξιοποιήσει πόρους των περιφερειακών και 

τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου μετά 

και την επικείμενη αναθεώρησή τους. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε την πρόσληψη 

συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την Συντονιστική Επιτροπή στην κατάρτιση του 

μεταβατικού προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστεί η ανάπτυξη δικτύων μέσης 

πίεσης φυσικού αερίου καθώς και τα σχετικά έργα τηλεθέρμανσης που έχουν ενταχθεί στο 

ΕΣΠΑ με προτεραιότητα σε αυτά της Φλώρινας, Μεγαλόπολης ώστε να αποφευχθεί η 

ανάκτηση κοινοτικών κονδυλίων.    

 Σχετικά με την επόμενη προγραμματική περίοδο, ο κ. Μουσουρούλης επισήμανε την ανάγκη 

κατάρτισης ξεχωριστού Επιχειρησιακού Προγράμματος, εφόσον πρώτα καταρτιστούν 

απαραιτήτως τα δυο εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που αποφάσισε η Κυβερνητική 

Επιτροπή σε Μεγαλόπολη, Κοζάνη-Φλώρινα και θα αφορούν και σε επενδύσεις σε 

γειτνιάζουσες περιοχές εφόσον αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των Εδαφικών 

Προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, για τις ανάγκες του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

για την περίοδο 2021-2027, συγκροτήθηκε μια άτυπη «Ομάδα Χάραξης Πολιτικής» η οποία 

κατέθεσε κείμενο προτάσεων, με τη συμβολή του ΚΕΠΕ. Ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε την 

άμεση συμμετοχή -των Περιφερειαρχών στην ως άνω Ομάδα για το ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Επιπλέον, εισηγήθηκε  κριτήρια διαχωρισμού δράσεων ανά δυνητική πηγή χρηματοδότησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια 

και συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2021-2027.   
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Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η  Περιφέρεια δεδομένης της απολιγνιτοποίησης και της κρίσης στον  

τομέα της γούνας, ειδικά σε όρους ανεργίας. Επισήμανε ότι απαιτείται  

η διαφοροποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου της Περιφέρειας, με στροφή σε ΑΠΕ, καθαρές 

τεχνολογίες, βιομηχανική παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ.  

 Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας ενημέρωσε ότι καταρτίζει σε τοπικό επίπεδο 

σχέδιο, το οποίο θα εισηγηθεί προς ενσωμάτωση στο masterplan. Επιβεβαίωσε την 

υποστήριξή του στην ανάπτυξη των έργων φυσικού αερίου και φωτοβολταικών στην περιοχή 

της Μεγαλόπολης αλλά και ευρύτερα, καθώς και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου με 

έμφαση στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Επιπλέον υπογράμμισε τη σημασία της 

αποκατάστασης του πεδίου ανάλογα της μετέπειτα χρήσης του.  

 Ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκος, ανέφερε ότι της κατάρτισης του 

μεταβατικού προγράμματος πρέπει να προηγηθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός, εξέφρασε τον 

προβληματισμό του αναφορικά με το «κλείδωμα» πόρων στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και 

την συνακόλουθη ανελαστικότητα ανακατανομής των πόρων, και συμφώνησε με την 

κατάρτιση ξεχωριστού Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2021-2027, επισημαίνοντας 

ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον, επισήμανε 

ότι το συντομότερο θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία ΕΣΠΑ οι σχετικές προτάσεις για 

την τρέχουσα και την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της  ΔΕΗ κ. Στάσσης αναφέρθηκε στην εσωτερική διοικητική και 

οργανωτική αναδιοργάνωση της ΔΕΗ με νέα Διεύθυνση Αποκατάστασης και ολοκλήρωση της 

στελέχωσης ομάδας ειδικά για θέματα απολιγνιτοποίησης, καθώς και την επικείμενη 

ολοκλήρωση διαγωνισμών για την επιλογή συμβούλων στρατηγικής και υλοποίησης. Επίσης, 

επιβεβαίωσε την προσήλωση της εταιρείας στην υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων ειδικά 

σε φωτοβολταικά τόσο στη Δ. Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη και στην προώθηση των 

αποκαταστάσεων των λιγνιτικών πεδίων.  

 Η ΓΓ Ενέργειας κα Σδούκου υπογράμμισε τη σημασία των Εδαφικών σχεδίων και της ύπαρξης 

ξεχωριστού ΕΠ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, καθώς και αναφέρθηκε  στις 

επενδύσεις σε φωτοβολταικά πάρκα τόσο στη Δ. Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη. 

Επίσης,  εξήρε τη σημασία της ταχείας αποκατάστασης  των λιγνιτικών πεδίων της ΔΕΗ ως 

προϋπόθεση για την ταχεία υλοποίηση του ΣΔΑΜ καθώς και την ανάγκη κοινωνικής 

διαβούλευσης.  

 Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι από την απολιγνιτοποίηση επηρεάζεται 

ο στενός κύκλος εργαζομένων της ΔΕΗ, οι εργολάβοι και άμεσα συνεργαζόμενοι καθώς και 

άλλες επιχειρήσεις που στηρίζονται στη ΔΕΗ. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να καλύψει επιδότηση νέων 

θέσεων εργασίας, διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και νέα επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, 

σημείωσε επιφύλαξη σε σχέση με το γεωργικό ανθρώπινο δυναμικό καθώς είναι ζήτημα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:  

 -   την εκπόνηση μελέτης με χρηματοδότηση από την ΕΕΣΥΠ με σκοπό την κατάρτιση του 

masterplan η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τέλος Μάϊου με διάρκεια έξι μηνών,  
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 -  την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας για την κατάρτιση 

του μεταβατικού προγράμματος για το 2020-2022,  

 -  τη χρήση μελετών ΙΟΒΕ και ΙΕΝΕ με στοιχεία αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και 

προβλέψεων,   

-  τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών στην Ομάδα Χάραξης Πολιτικής για το ΕΠ 2021-2027,  

καταρχήν με κατάθεση προτάσεων εντός 10 ημερών σχετικά με τις επενδύσεις και τις δράσεις 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι Περιφερειάρχες μπορεί να αξιοποιήσουν τη συνδρομή του ΚΕΠΕ 

για την επεξεργασία ευρύτερα των εισηγήσεων τους,  

-  την οργάνωση επιμέρους συναντήσεων του Συντονιστή με τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ για 

θέματα χρήσεων γης, εκτίμηση των αποκαταστάσεων σε όρους χρόνου και κόστους, καθώς 

και του Συντονιστή με τους Περιφερειάρχες για τα έργα τηλεθέρμανσης.  

 Ο Υφυπουργός κ. Θωμάς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας την πολιτική 

βούληση της Κυβέρνησης για ταχεία απολιγνιτοποίηση, και σημείωσε την άμεση 

προτεραιότητα για αποκατάσταση της γης ώστε να υπάρξει καινούργια αναπτυξιακή 

προοπτική. Τέλος, επισήμανε ότι το masterplan πρέπει να αντιμετωπίζει ολικά το ζήτημα.   

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει 2 φορές μηνιαίως.   

 Επόμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίστηκε για τις 30.04.2020 και  ώρα 

17:00. 


