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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής  

ΣΔΑΜ, 30.04.2020 
 

 

Στις 30.04.2020 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και υλοποίηση του 

Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).  

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

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

ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. 

Νίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Στάσσης και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. 

Πρωτοψάλτης. 

Καταρχάς, επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Συνεδρίασης της 22.04.2020, σύμφωνα με την 

εισήγηση του κ. Μουσουρούλη  ο οποίος σημείωσε ότι δεδομένης της διυπουργικής 

ταυτότητας και του πολύ-τομεακού χαρακτήρα του έργου της Συντονιστικής Επιτροπής, χρέη 

Γραμματείας ασκεί άτυπα η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών 

Πολιτικών, έως ότου ληφθεί σχετική απόφαση από την Κυβερνητική Επιτροπή. Κατόπιν, 

εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι με το άρθρο 104 του σχεδίου 

νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»,  παρέχεται η δυνατότητα 

διαχείρισης της πλήρους ισχύος της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθ. 5 του ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) τροποποιείται ο τρόπος ανάκτησης του ειδικού τέλους 

δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη ώστε τα κονδύλια να καταβάλλονται από 

τους υπόχρεους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας σε Ειδικούς Λογαριασμούς και 

προσδιορίζεται σαφώς ο αναλογικός τρόπος κατανομής των κονδυλίων ανά Περιφερειακή 

Ενότητα. Με το ίδιο άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Συντονιστικής 

Επιτροπής να συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ενώ συστήνεται 

Τεχνική Γραμματεία για την υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ. 

Ο κ. Μουσουρούλης επανέλαβε ότι για τις ανάγκες του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για 

την περίοδο 2021-2027, χρειάζεται η συμμετοχή των Περιφερειαρχών στην Ομάδα Χάραξης 

Πολιτικής με προτάσεις ανά Περιφέρεια και τομέα, καθώς και η επιστημονική συνδρομή του 

ΚΕΠΕ, τις δαπάνες του οποίου θα πρέπει να καλύψουν οι Περιφέρειες. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τις ημερομηνίες 

κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων, σημείωσε τη σημασία που αποδίδεται στις ΑΠΕ 

(Περιφέρεια 2η σε ανεμογεννήτριες και 3η σε φωτοβολταϊκά), υπογραμμίζοντας ότι το 

φυσικό αέριο το οποίο σχεδιάζεται για την Μεγαλόπολη είναι ορυκτό καύσιμο, ενώ 

αναφέρθηκε και στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία, βιομάζα), και  επανέλαβε 

ότι καταρτίζεται τοπικό masterplan το οποίο θα κατατεθεί ως πρόταση προς τη Συντονιστική 

Επιτροπή. Επίσης, συμφώνησε με την αξιοποίηση του ΚΕΠΕ για την παροχή στοιχείων ενόψει 

της κατάρτισης του ΕΣΠΑ. Τέλος, πρότεινε τη συμμετοχή του Δημάρχου Μεγαλόπολης στις 

συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης αναφέρθηκε στη διάθεση της θερμικής 

ισχύος μετά το 2028 στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας. 
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Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Μουσουρούλης διευκρίνισε ότι αναφορικά με τα εδαφικά 

σχέδια δεν είναι ακόμα γνωστό ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός προς κατανομή 

καθώς και ότι το masterplan σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή και 

είναι ευρύτερο από το ΕΣΠΑ καλύπτοντας  ευρύ φάσμα δράσεων. 

Στη συνέχεια, υπήρξε ενημέρωση για τα Έργα Τηλεθερμάνσεων που ήδη λειτουργούν στην 

Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη και το Αμύνταιο ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν με φυσικό αέριο, 

και στην ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε Φλώρινα και  Μεγαλόπολη. Ο κ. 

Μουσουρούλης επισήμανε το ζήτημα που έχει ανακύψει μεταξύ της ΔΕΔΔΑ και των Ειδικών 

Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως προς τους όρους των τευχών 

δημοπράτησης.  

Επίσης, ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε για το 10ετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ στο οποίο 

περιλαμβάνεται για πρώτη φορά «έξοδος» φυσικού αερίου από τον αγωγό TAP στη Δυτική 

Μακεδονία, με κατασκευή μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού στην περιοχή του Περδίκκα 

Εορδαίας, προϋπολογισμού 3 εκατ. €. Σε συνεννόηση με τη ΓΓ κα Σδούκου ενημέρωσε για 

την οργάνωση συνάντησης με τον ΔΕΣΦΑ για τα θέματα μετάβασης των ενεργειακών δήμων 

στο φυσικό αέριο και την ενεργοποίηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών, πρώην ΙΓΜΕ, στις λιγνιτικές περιοχές.  

Ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκος, επανέλαβε τη συμφωνία του στην 

κατάρτιση ξεχωριστού Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2021-2027, έθεσε το ζήτημα 

του ύψους των πόρων που θα χρειαστούν για το Μεταβατικό Πρόγραμμα από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ενώ συμφώνησε στην ανάγκη για 

εξεύρεση άμεσης λύσης επί του ζητήματος μεταξύ ΔΕΔΔΑ και Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ. 

Επίσης, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2021-2027 συζητήθηκε η επιστολή 

αποστολής από τους δυο Περιφερειάρχες στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Περιφερειών κ. Τζιτζικώστα με σκοπό την αλλαγή των κριτηρίων διαχωρισμού των δράσεων.  

Σε σχέση με την Ανάπτυξη Αγροτικού Τομέα στις περιοχές μετάβασης (ΠΑΑ 2021-2027), ο κ. 

Μουσουρούλης ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Μπαγινέτα, καθώς και ότι ο Κανονισμός της νέας Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής δεν προβλέπει ειδικές παρεμβάσεις για τις λιγνιτικές περιοχές και άρα 

υπάρχει ευχέρεια αξιοποίησης των πόρων, ενδεικτικά ως εξής: υψηλότερη κατανομή πόρων 

στις λιγνιτικές περιοχές, χορήγηση του ανώτατου ποσοστού συγχρηματοδότησης για τις 

πράξεις κρατικών ενισχύσεων, πρόσθετη μοριοδότηση για ένταξη στα επενδυτικά μέτρα 

νέων ανέργων, ενεργοποίηση αγρο-περιβαλλοντικού Μέτρου (Πυλώνας 2) ή echo – scheme 

(Πυλώνας 1), με στόχο την αποκατάσταση και εξυγίανση εδαφών, αύξηση πόρων για την 

εφαρμογή της προσέγγισης Leader στις περιοχές παρέμβασης του ΣΔΑΜ. Σε αυτό το πλαίσιο, 

εισηγήθηκε την εξουσιοδότηση των Περιφερειαρχών για την εκπόνηση σχετικής πρότασης. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του  Μεταβατικού Προγράμματος, ο κ. Μουσουρούλης 

αναφέρθηκε στις 2 προκηρύξεις του Πράσινου Ταμείου για Κοζάνη, Φλώρινα, Αρκαδία, 

συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. €, καθώς επίσης και στην εν δυνάμει αξιοποίηση του 

τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ως εξής: στο πλαίσιο του μέτρου 

6.1 για νέους γεωργούς, παροχή ενίσχυσης σε ανέργους ηλικίας έως 40 ετών, ύψους 17.000-

41.000 €. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης και συζητήθηκε το 

ενδεχόμενο η δράση να αφορά άτομα έως 45 ετών, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ΠΑΑ. 
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Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε την πρόθεση του ΟΑΕΔ να συνδράμει με 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της απασχόλησης. 

Σe σχέση με την αποκατάσταση των γαιών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της  ΔΕΗ κ. Στάσσης 

ανέφερε ότι απαιτείται χρόνος, ενώ ενημέρωσε ότι επιλέχθηκαν οι σύμβουλοι στρατηγικής 

και υλοποίησης, McKinsey και PWC. 

Επιπλέον, αναφορικά με το έργο Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα, ο κ. 

Στάσσης σημείωσε ότι έχει ήδη παράσχει αναλυτικά στοιχεία και ότι μπορεί να επανέλθει 

μόνο επί συγκεκριμένων ερωτημάτων.  

Αναφορικά με την κατάρτιση του  Masterplan, ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε τα μέλη της 

Επιτροπής ότι Δευτέρα 4 Μάϊου λήγει η προθεσμία προσφορών, τις οποίες θα αξιολογήσει η 

ΕΕΣΥΠ και θα εισηγηθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την αξιοποίηση 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με τη συμμετοχή του ιδίου και πρόεδρο τον κ. 

Θεοδουλίδη.  

Συμπερασματικά, ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε στην Επιτροπή, δεδομένου ότι θα υπάρχει 1 

masterplan και  1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την εκπόνηση ειδικού νομοθετικού πλαισίου 

το οποίο θα καλύπτει συνολικά όλα τα ζητήματα δίκαιης μετάβασης, όπως πχ. ζητήματα 

αδειοδότησης επενδύσεων. Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης συμφώνησε αναφέροντας ως 

παράδειγμα τον τομέα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε: 

-   Διοργάνωση συνάντησης μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ, των ΕΥΔ των 

Περιφερειών, της ΕΥΔ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, και 

της ΑΝΚΟ με τη ΔΕΔΔΑ προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα με τα τεύχη δημοπράτησης 

το οποίο επηρεάζει τα έργα φυσικού αερίου. 

-  Αποστολή επιστολής από τους Περιφερειάρχες στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Περιφερειών κ. Τζιτζικώστα. 

 -  Διενέργεια κλειστής τηλεδιάσκεψης για τα αγροτικά ζητήματα και επεξεργασία 

πρότασης από τους Περιφερειάρχες προκειμένου να υποβληθεί επίσημα στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

-  Πρόσκληση Φορέων- Δημάρχων εν ευθέτω χρόνω όταν κριθεί από τη Συντονιστική 

Επιτροπή. 

Επόμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίστηκε για τις 15.05.2020 και ώρα 

17:00. 


