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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 

14.07.2020 

 

Στις 14.07.2020 συνεδρίασε για 6η φορά η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και 

υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).  

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

εκπρόσωπος της  ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Σδούκου, εκπρόσωπος του  ΓΓ 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκου, εκπρόσωπος του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής κ. 

Τριαντόπουλου, o Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Αρκαδίας κ. Λαμπρόπουλος, εκπρόσωπος του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτη, 

εκπρόσωπος  του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε κ. Στάσση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

της ΕΕΣΥΠ κα Αικατερινάρη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. 

Θεοδουλίδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΠΕ κ. Λιαργκόβας. 

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με  τη 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό για το θέμα της Δίκαιης 

Μετάβασης με τη συμμετοχή τοπικών βουλευτών των επηρεαζόμενων περιοχών. Ο κ. 

Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει το Master Plan που θα 

παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο και ιδίως η ευέλικτη και ενιαία δομή αποτελεσματικής 

διαχείρισης και εφαρμογής του, εστιάζοντας στην εξειδίκευση των εμβληματικών δημόσιων 

και ιδιωτικών επενδύσεων ανά πυλώνα ανάπτυξης για κάθε περιοχή καθώς και στις 

ευκαιρίες απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε επίσης 

το θέμα των τηλεθερμάνσεων, τα ειδικά αναπτυξιακά και φορολογικά κίνητρα που 

προετοιμάζονται, καθώς και η αποκαλούμενη «Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης» για την οποία 

αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να ακολουθείται από όλα τα Υπουργεία. Ειδικά για το Master Plan 

επιβεβαιώθηκε ότι ο μήνας Σεπτέμβριος θα αποτελέσει ορόσημο για τη διαβούλευση του 

σχεδίου. 

Σχετικά με τη παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου και Παραλαβής των Παραδοτέων 

από τη Συντονιστική Επιτροπή, ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε  ως διαδικασία  η Συντονιστική 

Επιτροπή να παρέχει την καθοδήγηση στον ανάδοχο του έργου σε σχέση με κατευθύνσεις 

που θα συζητούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της και να εισηγείται εγγράφως σχετικά με την 

αποδοχή και έγκριση κάθε παραδοτέου. Η ΕΕΣΥΠ στη συνέχεια ως αναθέτουσα αρχή θα 

προβαίνει στις συμβατικές της υποχρεώσεις.  

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι η πρόσκληση υποβολής μη-δεσμευτικών επενδυτικών 

προτάσεων και αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα sdam.gr. Ο κ. Μουσουρούλης εισηγήθηκε τη 

δημοσιοποίηση της πρόσκλησης με δελτία τύπου και άλλα πρόσφορα μέσα από τους  φορείς 

που εποπτεύονται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Σκοπός είναι η πρόσκληση να 

καταστεί γνωστή, ώστε να αποτυπωθούν οι προτάσεις του ιδιωτικού τομέα και να ληφθούν 

υπόψη για τον εμπλουτισμό του masterplan και του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης. Ο κ. 

Θεοδουλίδης ανέφερε πως η Τεχνική Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμα προτάσεις προς 

εξειδίκευση. 

Σχετικά με την υλοποίηση αποφάσεων προηγούμενων Συντονιστικών Επιτροπών, ο κ. 

Μουσουρούλης επισήμανε τις εκκρεμότητες που υφίστανται, υπογραμμίζοντας ότι 

αναμένεται η κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις επενδύσεις και τις δράσεις ανθρώπινου 
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δυναμικού από τις Περιφέρειες, η επεξεργασία ρυθμίσεων υπό την έννοια της «Ρήτρας 

Δίκαιης Μετάβασης», καθώς και η υποβολή θεματολογίου από τα μέλη της Συντονιστικής 

Επιτροπής ενόψει της Διυπουργικής. Ειδικά για τη θεματολογία της Διυπουργικής, ο κ. 

Μουσουρούλης επισήμανε ότι η Διυπουργική στην επικείμενη συνεδρίαση της θα πρέπει να 

λάβει σημαντικές αποφάσεις.  

Σημείωσε ότι η Συντονιστική Επιτροπή όπως έχει αποτυπωθεί στην ΠΥΣ Δεκέμβριου 2019 

είναι το εργαλείο διακυβέρνησης του ΣΔΑΜ και η λειτουργία της οφείλει να είναι ουσιαστική, 

καθόσον το masterplan είναι υπόθεση όλων. Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε την ενημέρωση 

των πολιτικών ιεραρχιών ώστε να γνωστοποιηθεί το κρίσιμο ορόσημο του Σεπτεμβρίου 2020 

έναρξης της διαβούλευσης επί του Μaster Plan. 

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της πρόσκλησης  

υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της κατάρτισης του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος 

για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2023» προς τους δημόσιους φορείς- δικαιούχους 

του ΕΣΠΑ και πως προγραμματίζεται να συνυπογραφεί από τον ΓΓ ΔΕ ΕΣΠΑ και τον Πρόεδρο 

της Συντονιστικής Επιτροπής πολύ σύντομα. Ο εκπρόσωπος της ΓΓ ΔΕ ΕΣΠΑ κ. Ευγενικός 

επισήμανε ότι είναι σημαντικό να υποβληθούν το συντομότερο οι προτάσεις καθώς έπεται η 

μεγάλη αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  

Σχετικά με το ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης, ο κ. 

Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών πρώτο σχέδιο pre-

notification προκειμένου να εμπλουτιστεί και να συζητηθεί με τη ΓΔ Ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το πλέγμα κινήτρων. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Οικονομικών κα Χαραλαμποπούλου σημείωσε πως θα είναι σημαντικό να σχηματοποιηθούν 

τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του καθεστώτος ώστε να γνωρίζουμε τι θεωρείται επαρκές 

κίνητρο, σε ποιες δραστηριότητες είναι σημαντικό να εστιαστεί το καθεστώς κτλ. Ο κ. 

Μουσουρούλης συμπλήρωσε ότι θα συνεχιστεί η επεξεργασία προκειμένου η πρόταση να 

συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.  

Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης επισήμανε ότι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας έστειλε προτάσεις σχετικά με τις δράσεις και ότι θα 

ανταποκριθεί άμεσα σχετικά με τη «Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης» και το θεματολόγιο της 

Διυπουργικής. Ο κ. Κασαπίδης σημείωσε ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος διαβούλευσης στο 

πλαίσιο του ΣΔΑΜ, των Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ ώστε να αποφευχθούν οι 

επικαλύψεις, μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενώ σε συνεργασία με 

την τοπική κοινωνία έως το τέλος του Ιουλίου αναμένεται να υπάρχει αναλυτικό σχέδιο 

προτάσεων για να ξεκινήσει η εφαρμογή του μεταβατικού προγράμματος έως το 2022. 

Επίσης, συζητήθηκε ότι για τα έργα τηλεθερμάνσεων αναμένονται τα σχόλια των Δήμων 

Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμύνταιου επί του σχεδίου Στρατηγικής Συμφωνίας σε ενιαίο κείμενο 

προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας κ. Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει χρονική 

υστέρηση στα παραδοτέα της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας, ωστόσο εκτίμησε ότι με τη 

συνδρομή εταιρείας συμβούλων και την επίσκεψη του κ. Μουσουρούλη στην Αρκαδία εντός 

του Ιουλίου θα επιταχυνθούν οι διεργασίες και θα υπάρχει σύντομα παραδοτέο. Σε 

ερωτήματα της Περιφέρειας ο κ. Μουσουρούλης διευκρίνισε ότι Πράσινο Ταμείο θα εκδώσει 

πρόσκληση έως τέλος Ιουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση της μελέτης για το 

επιχειρηματικό πάρκο στην Μεγαλόπολη.  

Επίσης, ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι η πρώτη καταγραφή του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος που επιχειρείται τώρα, θα αξιοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τη 

διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και των κινήτρων που θα αποτυπωθούν στη νομοθεσία. 
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Επίσης, επαναλαμβάνοντας τη σαφή θέση του κ. Πρωθυπουργού για  δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις, ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι προτείνει τη συγκρότηση άτυπης ομάδας 

νομικών με την υποστήριξη της ΔΕΗ για να επεξεργαστεί το νέο νόμο για τη δίκαιη μετάβαση, 

εξειδικεύοντας κρατικές ενισχύσεις, καθώς και ζητήματα χωροταξικά και διοικητικού 

δικαίου. Σκοπός είναι το πλαίσιο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους μαζί με το Master 

Plan. 

Η κα Αικατερινάρη σημείωσε την ανάγκη κεντρικού μηχανισμού για όλες τις πτυχές 

υλοποίησης των επενδύσεων, αδειοδοτικά, χωροταξικά και επιχειρηματικά, ώστε να υπάρχει 

υποστήριξη ειδικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις 

που έχουν πιο αργές διαδικασίες. Επισήμανε τη σημαντικότητα της χρονικής ταχύτητας και 

πρότεινε να ενημερωθεί η Συντονιστική Επιτροπή από τους συμβούλους για τις πρακτικές 

που ακολουθήθηκαν σε άλλες περιπτώσεις μετάβασης καθώς και τον ρόλο που είχαν σε 

αυτές αναπτυξιακές τράπεζες όπως η KFW στη Γερμανία. 

Σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι έχουν συζητηθεί κάποιες επιλογές 

οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως ότι το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων και των 

χρηματοδοτικών εργαλείων θα παρέχονται μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ τα ΠΕΠ θα έχουν 

περιορισμένη εμπλοκή. Ωστόσο, επισήμανε ότι το πλαίσιο οργάνωσης για την παροχή των 

ενισχύσεων (επενδυτικός νόμος, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, αναπτυξιακή τράπεζα) δεν 

έχουν ακόμα συζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύτηκε για την επεξεργασία πρότασης για 

διάκριση των χρηματοδοτήσεων σε Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ΠΕΠ και Τομεακά ΕΠ. 

Ο εκπρόσωπος της ΓΓ ΔΕ ΕΣΠΑ ενημέρωσε ότι αναμένονται σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στο κείμενο ΕΣΠΑ και στο σχέδιο αρχιτεκτονικής που έχει σταλεί από την ελληνική πλευρά, 

σημειώνοντας ότι η διαβούλευση είναι σε εξέλιξη και είναι νωρίς να γνωρίζουμε για τα 

κριτήρια διαχωρισμού. Η πρόταση όλες οι πράξεις επιχειρηματικότητας να εμπίπτουν σε ένα 

ΕΠ εξυπηρετεί στον συντονισμό αυτών. 

Ο κ. Μουσουρούλης επανήλθε επί του θέματος σημειώνοντας τη σημαντικότητα 

καθοδήγησης και στήριξης της επιχειρηματικότητας στις περιοχές δίκαιης μετάβασης. 

Σημείωσε πως με τη οριστικοποίηση του σχήματος ΕΣΠΑ , θα υπάρχουν και οι προτάσεις της 

Συντονιστικής Επιτροπής αξιοποιώντας και την εμπειρία ΕΕΣΥΠ.Η κα Αικατερινάρη 

συμφώνησε, αναφέροντας επίσης τις επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης. 

Ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΣΔΑΜ τα πρακτικά 

και ενδεχομένως και οι εισηγήσεις των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε: 

 τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου του Αναδόχου και Παραλαβής των 

Παραδοτέων από τη Συντονιστική Επιτροπή 

 τη συγκρότηση άτυπης ομάδας νομικών με την υποστήριξη της ΔΕΗ προκειμένου να 

επεξεργαστεί το νέο νόμο για τη δίκαιη μετάβαση 

 την ανάρτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής στην 

ιστοσελίδα www.sdam.gr 

 

 

http://www.sdam.gr/

