
1 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 

30.07.2020 

 

Στις 30.07.2020 συνεδρίασε για 7η 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, η 

ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Σδούκου, o Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

κ. Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α. κ. Στάσσης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ κα Αικατερινάρη.  

Κατόπιν της έγκρισης της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, ο κ. Μουσουρούλης 

ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχέδιο αναθεώρησης του πλαισίου των Κατευθυντήριων Γραμμών Περιφερειακών 

Ενισχύσεων 2014-2020 η ισχύς του οποίου παρατείνεται για ένα έτος έως 31.12.2021. Ο ΓΓ 

Οικονομικής Πολιτικής ΥΠΟΙΚ κ. Τριαντόπουλος συγκροτεί Ομάδα Εργασίας για την 

επεξεργασία του πλαισίου, στην οποία θα συμμετέχει στέλεχος της Τεχνικής Γραμματείας 

ΣΔΑΜ.  

Σχετικά με την εξειδίκευση του Master Plan το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί την πρώτη 

βδομάδα Σεπτεμβρίου προκειμένου να τεθεί στη συνέχεια σε θεσμική διαβούλευση, ο κ. 

Ζαμπέλας Project Leader της Boston Consulting Group, παρουσίασε την πρόοδο των 

εργασιών της εξειδίκευσης όπως πραγματοποιείται από την Ομάδα Συμβούλων της Boston 

Consulting Group (BCG) και Grant Thornton σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, ως εξής: (α). ανάλυση εμβληματικών επενδύσεων και θέσεων εργασίας, (β). 

ποσοτικοποίηση επενδυτικών κινήτρων, (γ). σενάρια χωρικού σχεδιασμού και (δ). επόμενα 

βήματα. Στη συνέχεια, ο κ. Ζαμπέλας αναφέρθηκε στους 5 άξονες στους οποίους 

διαρθρώνεται το ΣΔΑΜ: καθαρή ενέργεια, βιομηχανία εμπόριο, έξυπνη αγροτική παραγωγή, 

βιώσιμο τουρισμό, τεχνολογία και εκπαίδευση.  

Στο πλαίσιο αυτό, για τη Δυτική Μακεδονία παρουσιάστηκαν 7 εμβληματικές επενδύσεις, 

ύψους 2-2,5 δις € που αναμένεται να δημιουργήσουν 2.000-6.000 θέσεις εργασίας έως το 

2028, ενώ για την Μεγαλόπολη 5 εμβληματικές επενδύσεις ύψους άνω του 0,5 δις € που 

αναμένεται να δημιουργήσουν 1.000-3.000 θέσεις εργασίας. Σημειώθηκε ότι οι 

εμβληματικές επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα έχουν πολλαπλά 

οφέλη όπως προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού. Ως προαπαιτούμενα αναφέρθηκαν οι 

αποκαταστάσεις των εδαφών, ο χωρικός σχεδιασμός, η προώθηση της απλοποίησης των 

αδειοδοτήσεων, η ολοκλήρωση των έργων υποδομής, η προώθηση - branding και τα κίνητρα 

προσέλκυσης.  

Αναφορικά με τα κίνητρα, παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο πλέγμα κινήτρων με την ακόλουθη 

διάκριση:  

1. Κίνητρα απαραίτητα για τις εμβληματικές επενδύσεις, 2. Κίνητρα απαιτούμενα για τις 

υφιστάμενες επιχειρήσεις 2α) που πλήττονται και χρειάζονται υποστήριξη 2β) με δυνατότητα 

ανάπτυξης, καθώς και 3. Κίνητρα απαιτούμενα για το ανθρώπινο δυναμικό 3α) 

επηρεαζόμενο με ανάγκες επανακατάρτισης και  υποστήριξης,  3β) ανθρώπινο δυναμικό 

προς απασχόληση στις επιχειρήσεις στις οποίες θα χορηγηθούν κίνητρα προσέλκυσης. 
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Επίσης, παρουσιάστηκε χρονική κατανομή του επενδυτικού κόστους προϋπολογισμού 3 δις 

€ για τα έτη 2021 έως 2026 ανά ομάδα και είδος κινήτρων. 

Τέλος, παρουσιάστηκε αρχική πρόταση χωροθέτησης σε επίπεδο γενικού χωροταξικού 

σχεδίου που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ κατόπιν συλλογής στοιχείων, σύνθεσης 

και ψηφιοποίησης των υφιστάμενων χρήσεων και θέσπισης κανόνων, ώστε να υπάρχει 

ορθολογική μετάβαση.  

Ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας εξέφρασε τη συμφωνία του με τις εμβληματικές επενδύσεις, 

σημειώνοντας την προτεραιότητα του Βιομηχανικού Πάρκου Μεγαλόπολης. Ο Δήμαρχος 

Μεγαλόπολης σημείωσε ότι η εστία του προβλήματος είναι η Μεγαλόπολη και οι 

συμβασιούχοι της ΔΕΗ ηλικίας 25-40 ετών καθώς και οι εργαζόμενοι στους υπεργολάβους 

της ΔΕΗ. 

Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι η παρουσίαση είναι εξαιρετική για αυτή τη 

φάση, απαιτείται ωστόσο περαιτέρω μελέτη, ωρίμανση και εξειδίκευση. Ως προτεραιότητα 

σημείωσε τη νομιμοποίηση των βιομηχανικών περιοχών και συμπλήρωσε ότι απαιτούνται 

οργανωμένοι χώροι για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, σημείωσε την 

αναγκαιότητα ταχύτητας των διαδικασιών για να μην υπάρξουν κοινωνικές εκρήξεις και 

ζήτησε να συμπτυχθούν οι χρόνοι για την αποκατάσταση κάποιων περιοχών για τις οποίες 

υπάρχει ήδη επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι η προσπάθεια είναι συλλογική και δεν μπορούν να 

υπάρξουν εγγυήσεις για το χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με την χωροταξία, ο κ. 

Μουσουρούλης ανέφερε ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε γρηγορότερα 

εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια είναι μέσω της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης επί 

των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης με τη  φιλοδοξία να υπάρχουν φορείς διαχείρισης με 

αδειοδοτικές αρμοδιότητες.  

Επίσης, ο κ. Μουσουρούλης ευχαρίστησε τους κ.κ. Στάσση και Κοπανάκη της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίοι 

βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη και τους 

αρμόδιους Δημάρχους για τη δημιουργία διαδημοτικής εταιρείας τηλεθέρμανσης. Επιπλέον 

ενημέρωσε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ότι με το άρθρο 54 του νόμου 4710/2020 

δίνεται η δυνατότητα στο Πράσινο Ταμείο να χρησιμοποιεί τον ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων ώστε εντός του έτους να προκηρυχθούν οι σχετικές 

δράσεις. 

Αναφορικά με τις άμεσες ενέργειες έως ότου να λειτουργήσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

ο κ. Μουσουρούλης δήλωσε ότι πρέπει να καταστούν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι 

αποκαταστάσεις των γαιών στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων από το «πακέτο» Next 

Generation EU. Επίσης, ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε, να γίνει προσπάθεια να αυξηθεί ο 

πολλαπλασιαστής «μόχλευσης» πόρων ΕΣΠΑ για το ΣΔΑΜ. Ο εκπρόσωπος της ΓΓ ΕΣΠΑ ΔΕ 

σημείωσε ότι η συζήτηση είναι ανοιχτή και μετέφερε ότι το Next Generation EU εξετάζεται 

συνολικά από την Κυβέρνηση. 

Ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι η απολιγνιτοποιηση έχει ξεκινήσει εδώ και 10-12 χρόνια, 

καθώς η ΔΕΗ δεν χρησιμοποιεί τη δυναμικότητα των μονάδων της λόγω πραγματικών 

συνθηκών και πως θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός από το 2016. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 

ήδη σχέδια Master Plan και Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και προγραμματισμός με 

σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο κ. Μουσουρούλης κάλεσε τις Περιφέρειες να αποστείλουν σχόλια επί του σχεδίου 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο απεστάλη για το σκοπό αυτόν στα μέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε: 

-  την υποβολή σχολίων από τις Περιφέρειες επί του σχεδίου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης, 

-  την υποβολή προτάσεων επί του σχεδίου αναθεώρησης των Κατευθυντήριων Γραμμών 

Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

-  τον επεξεργασία και υποβολή  προτάσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς κινήτρων 

καθώς και τον ορισμό ενός στελέχους από κάθε Περιφέρεια για τη σχετική συνεργασία 

με την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ. 

 


